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Gostaria de saber: por acaso conhece Vasco Reis? Na verdade, Vasco Reis escreveu um 

livro de poesias chamado “Romaria”. Já se lembra quem foi este autor? E Fernando 

Pessoa é-lhe familiar? É provável que sim, já que ele é considerado o melhor poeta do 

Modernismo português e um dos maiores da língua portuguesa. Publicou apenas um livro 

em vida, chamado “Mensagem”, pouco antes de inscrevê-lo no concurso de poesia, em 

1934, de Antero de Quental (Moises, 1996, pag.42, citado por Bedaque, 2007, p.153). 

Neste mesmo concurso havia apenas um primeiro prémio, de 5.000 escudos. Consegue 

imaginar quem ganhou? É verdade, foi o frei franciscano Vasco Reis com seu livro 

“Romaria”. Porém, à última da hora, a banca resolveu ampliar o prémio e a Fernando 

Pessoa foi dado esse mesmo valor, quase como um prémio de consolação.  

Pois é: os versos (toscos, segundo críticas que se seguiram) de Vasco Reis foram melhor 

avaliados do que os, hoje reconhecidos, versos de Pessoa: “Oh mar salgado, quanto do 

teu sal são lágrimas de Portugal!” (Pessoa, 1972, pág. 82, relatado por Bedaque, 2007, 

p.152)
1
.  

 

 

 

                                                 
1 Excerto retirado de: Bedaque, P. (2007). A avaliação da aprendizagem no banco dos réus. In Melo, M. M. (org.), 

Avaliação na Educação. Pinhais: Editorial Melo, 153-162. 
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Resumo 

No âmbito do 2.º ano do 2.º Ciclo na área de especialização em “Avaliação em 

Educação”, e com o objectivo de realizar um estágio de natureza profissional, fui 

integrada na Equipa de Currículo e Avaliação (ECA) a desempenhar as suas funções na 

Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar (DSAPOE) localizada, 

fisicamente, na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT). 

Mais tarde, e devido a alterações introduzidas na própria instituição, fui inserida na 

Equipa Multidisciplinar para a Inclusão e o Sucesso Educativo (EMISE). 

As actividades da DRELVT visam, essencialmente, o apoio às instituições escolares 

nas suas vertentes pedagógicas, de gestão escolar, de recursos materiais, de apoios sócio-

educativos, assim como na sua inserção no meio social envolvente e no relacionamento 

com as autarquias. 

 Nesta sequência, era esperado que eu participasse e colaborasse nas diversas tarefas 

destinadas à concretização das funções da equipa, desenvolvendo aprendizagens, 

especificamente, direccionadas para o exercício da actividade profissional, não só no que 

diz respeito à avaliação em geral, mas também à avaliação das aprendizagens em 

particular. 

Para além do descrito, tinha como orientações efectuar uma caracterização detalhada 

do sistema de avaliação dos alunos dos ensinos básico e secundário de acordo com os 

normativos legais em vigor; fazer uma síntese de literatura no domínio científico da 

avaliação das aprendizagens e, consequentemente, uma reflexão crítica que contraste o 

conteúdo dos referidos normativos com a literatura revista.  

Através deste relatório tentarei reflectir o meu desempenho durante o quotidiano na 

ECA, respondendo às orientações efectuadas à minha pessoa.  

Actualmente, e após vários meses de estágio, apenas posso fazer um balanço bastante 

positivo do mesmo, avultando a minha evolução, quer conceptual, quer 

profissionalmente.  

 

Palavras-chave 
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Abstract 

In the scope of the second year of the second cycle in the specialization area of 

“Evaluation in Education”, and with de goal of accomplishing a probation period of 

professional nature, I was placed in the Evaluation and Curriculum Team (ECA) 

performing their functions in the Administration of the Pedagogical Support Services and 

School Organization (DSAPOE) physical localised in the Regional Administration of 

Education of Lisbon and the Tagus Valley (DRELVT). Later, and due to changes inserted 

in the institution, I was placed in the Multidisciplinary Team for the Education Inclusion 

and Success (EMISE).  

The “DRELVT” activities aim essentially to support the school institutions in theirs 

pedagogical sides of school management, material resources social and educational 

support, as well as in his insertion in the surrounding social medium and in relationships 

with the autarchies. 

In this sequence, it was expected that I would  participate and collaborate in the 

several tasks needed for the accomplishment of the team’s functions, developing 

learnings, in a specific way, addresse to the exercise of the professional activity, not just 

in what concerns the evaluation in general, but also, in what does concern the learning 

evaluation in particular. 

Beside what I’ve described, I had as guiding lines to realize a detailed characterization 

of the evaluation system that applies to the students of the basic and secondary teachings 

accordingly to the legal regulations that are in effect; to do a literature synthesis in the 

scientific domain of the learning evaluation, and consequently, a critique reflection that 

contrasts the content of those regulations with the reviewed literature. 

Through this report I will try to reflect my performance throughout my quotidian in 

the ECA, responding to the guidance made to my self. 

Today, and after several months of probation, I can only make a very positive balance 

of it, increasing my development conceptually and professionally speaking.  
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Introdução 

A avaliação das aprendizagens na legislação e nas práticas de uma Direcção 

Regional de Educação foi a denominação mais coerente que descobri para intitular este 

relatório de estágio de natureza profissional. Este pretende dar a conhecer todo o trabalho 

desenvolvido e todas as aprendizagens realizadas entre o dia 19 de Outubro de 2007 e 30 

de Junho de 2008.  

Neste sentido, tendo em vista o desenvolvimento e a consolidação de competências, 

adquiridas na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, em contexto real, eu, 

aluna do 2.º ano do 2.º ciclo da área de especialização em “Avaliação em Educação”, fui 

integrada na Equipa de Currículo e Avaliação, a desempenhar funções na Direcção 

Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. Esta oportunidade de estágio surgiu 

através duma proposta do docente Domingos Fernandes – orientador do referido estágio – 

e tinha como intuito produzir um relatório, devidamente fundamentado, que sintetize, 

integre e mobilize conhecimentos relativos à avaliação das aprendizagens, em específico.  

É neste contexto que se insere este mesmo relatório. 

Como é previsível, um estágio deverá contemplar um período de aprendizagem, de 

preparação, de formação e aperfeiçoamento profissional para ulterior exercício de uma 

profissão.  

Esta experiência profissional que, como suponho que sejam todas elas, foi atravessada 

por uma panóplia de sentimentos, desde a frustração à euforia das novas experiências e 

aprendizagens. Para dar a conhecer todo o caminho percorrido durante a minha 

integração no estágio, em termos de conhecimentos, vivências, dificuldades, anseios e 

receios, optei por uma narrativa essencialmente descritiva, mas ao mesmo tempo 

reflectida, por considerar que é a única forma do leitor conseguir apreender de forma 

pormenorizada a riqueza desta experiência. 

Para dar a conhecer todo o meu percurso de estágio, organizei o presente trabalho nos 

seguintes capítulos. Na primeira parte, encontra-se a Introdução onde farei uma breve 

apresentação do assunto a tratar, declarando, sucintamente, as intenções deste relatório de 

estágio. No primeiro capítulo, ao qual designei por Escolhas difíceis para um novo 

percurso…, saliento as escolhas que adoptei até chegar à ECA e, posteriormente, à 

EMISE. Para tal, caracterizo, brevemente, a licenciatura em Ciências da Educação, 
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transmito as principais alterações preconizadas pelo Processo de Bolonha no que 

concerne a formação no curso mencionado, nomeadamente as mudanças específicas dos 

alunos inscritos, em 2005/06, no 3º ano (o meu caso em particular), e dou a conhecer qual 

a organização do 2.º ano do 2.º ciclo da área de especialização em “Avaliação em 

Educação”. 

No segundo capítulo - Caracterizar para conhecer… - procuro caracterizar o meio, a 

instituição e as equipas que me acolheram enquanto estagiária.   

Investindo na minha formação como futura profissional… foi a designação 

atribuída ao terceiro capítulo deste trabalho que tem como objectivo enquadrar teórica e 

legalmente a temática subjacente a este relatório, reflectindo, posteriormente, sobre a 

mesma. 

Relativamente à quarta parte deste relatório, saliente-se que esta é composta pelo 

capítulo intitulado por Uma aprendizagem constante…. Ao longo deste capítulo 

procedo a uma breve descrição das actividades realizadas no quotidiano.  

A capacidade de reflexão foi sempre algo muito estimulado durante toda a 

licenciatura, pelo que toda a minha prática foi também muito reflectida. Para encerrar o 

meu percurso de estágio procurarei fazer uma reflexão final sobre o caminho percorrido. 

Reflectindo sobre um percurso para recomendar um futuro… foi a denominação 

dedicada a este capítulo. Em Resultados da minha escolha… serão descritas, não só as 

principais ilações a que cheguei após a realização do estágio, mas também as principais 

dificuldades e os aspectos mais interessantes após a finalização do mesmo. 

Seguidamente, encontram-se as Referências Bibliográficas e Legislativas onde 

constarão as fontes pesquisadas para a elaboração deste trabalho, de modo a interligar os 

aspectos teóricos com os práticos. Relativamente aos Anexos - documentos que 

complementam este relatório – estes serão apresentados através de um CD-ROM, devido 

à elevada quantidade de documentos que produzi durante o processo de estágio. Por esta 

mesma razão, procedi a uma divisão dos mesmos. A metodologia estabelecida para 

efectuar tal divisão encontra-se descrita no início do documento concebido para o efeito.  

Ao longo deste trabalho, a descrição será feita na primeira pessoa, na medida em que 

retrata um percurso pessoal e único: o meu percurso no estágio. Espero que com a leitura 

deste documento o leitor consiga sentir o mesmo entusiasmo que eu senti ao viver tudo o 
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que nele descrevo. Na realidade, tal como a própria vida, este “puzzle” está cheio de 

variedade, cor, actividade, beleza, e sobretudo – aprendizagem. Muitos dos intrincados 

pormenores só se conseguem perceber quando se unem as diversas peças. Aliás, este é o 

desafio da Educação. “À educação cabe fornecer, dalgum modo, a cartografia dum 

mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 

navegar através dele”
2
.  

                                                 
2 Delors, J et al (s.d.). Educação - um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

a Educação para o século XXI. Colecção Perspectivas Actuais/Educação, 77-87.  
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Capítulo I – Escolhas difíceis para um novo percurso… 

Optar pelo melhor caminho nem sempre é uma tarefa fácil! É necessário perceber 

quais são as vantagens e desvantagens desses mesmos caminhos e, consequentemente, 

assumir as responsabilidades e os deveres inerentes à nossa escolha. Mas as escolhas que 

efectuamos nem sempre se restringem apenas a uma área da nossa vida, mas sim a várias. 

Paralelamente, essas mesmas escolhas irão influenciar, não só a nós próprios, como 

também, na maioria das vezes, outras pessoas, directa ou indirectamente. Enfim… 

Neste sentido, este capítulo assumirá a responsabilidade de desvendar o caminho que 

percorri até iniciar a minha estada na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo.  

 

A Educação e a Formação são domínios que ganham cada vez maior relevância na 

nossa sociedade, quer na definição das suas identidades, quer nos seus desenvolvimentos. 

Transformaram-se, progressivamente, numa ambição e numa preocupação colectiva que 

apela para a intervenção de todos os implicados nas mesmas. Uma intervenção expressa 

através de novos projectos, que exigem reflexão, investigação e sistematização, 

impulsionados pelo sonho de uma Educação de melhor qualidade.  

Porém, estes não se restringem ao ensino desenvolvido no sistema formal. Incluem 

todas as dimensões em que está presente a intenção de promover aprendizagens, quer em 

organizações com fins educativos, quer em organizações com outros fins onde a 

dimensão educativa seja indispensável ao exercício das suas funções.  

 

Relativamente à licenciatura em Ciências da Educação, esta pretende dar uma sólida 

formação no campo das ciências sociais e das disciplinas fundamentais para um olhar 

científico sobre as instituições de educação e de formação e sobre o complexo processo 

de ensino–aprendizagem. Ao contrário do que as pessoas, normalmente, pensam e 

imaginam, esta licenciatura não tem como finalidade habilitar os seus alunos para o 

exercício de funções de docência, mas sim, proporcionar-lhes uma formação de base para 

especialistas e técnicos superiores com capacidades para desenvolverem actividades de 

educação e formação em diferentes contextos e instituições. 
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No âmbito do Processo de Bolonha
3
, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa procedeu às alterações indispensáveis, procedendo à 

reorganização dos ciclos de estudo e à reformulação dos seus cursos. 

No que concerne a formação em Ciências da Educação, muito sucintamente, foi 

produzida a seguinte alteração:  

 A Formação em Ciências da Educação estruturar-se-á em 3 ciclos, 

designadamente 1º ciclo = 3 anos = licenciatura = 180 ECTS (European Credit 

Transfer System); 2º ciclo = 2 anos = mestrado = 120 ECTS e 3º ciclo = 3 anos = 

doutoramento. 

 

Porém, existiu a necessidade de implementar algumas regras de transição curricular 

entre a anterior organização do plano de estudos e a decorrente da aplicação do Decreto-

Lei n.º 74/2006, de 24 de Março (regime jurídico dos graus e diplomas do Ensino 

Superior) com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho. 

No que diz respeito aos alunos inscritos em 2005/06 no terceiro ano (o meu caso em 

específico), os mesmos tinham dois percursos possíveis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: percursos formativos possíveis para os alunos a frequentarem, no ano lectivo de 2005/06, a 

licenciatura em Ciências da Educação 

 

Como é perceptível, o dito PIC permitiria aos alunos inscritos em 2005/06, no terceiro 

ano da licenciatura, não só finalizar a mesma com a garantia de alcançarem todas as 

competências necessárias ao contexto profissional, mas também, e após finalizarem a 

licenciatura com sucesso, a oportunidade de ingressarem directamente no 2.º ano do 2.º 

                                                 
3 Com a introdução do Processo de Bolonha e consequente clarificação das modificações necessárias aos currículos dos 

cursos vigentes, por parte dos estabelecimentos de ensino superior, é possível ir ao encontro do intento da construção 

dum Espaço Europeu do Ensino Superior coeso, competitivo e atractivo para docentes e alunos europeus e de países 

terceiros. Para além do citado, será possível a mobilidade de docentes, de estudantes e a empregabilidade de 

diplomados.  

Programa de Integração 

Curricular (PIC) 

3º ano (nova reorganização 

do curso) 

3º ano 

2005/06 

Concluiu Não Concluiu 
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ciclo numa área de especialização manifestamente relacionada com a área frequentada no 

decorrer da licenciatura. Porém, é importante realçar que a opção de frequentar o 2.º ano 

do 2.º ciclo seria apenas do aluno.  

No que diz respeito à minha pessoa, após finalizar o 1.º ciclo com sucesso, optei por 

frequentar o 2.º ano do 2.º ciclo. Contudo, e uma vez que segui a área de 

“Desenvolvimento Curricular” durante o 1.º ciclo, tive a possibilidade de escolher entre a 

área de especialização em “Avaliação em Educação” ou “Tecnologias Educativas”. A 

minha escolha foi fácil - Avaliação em Educação! Das três modalidades de formação 

possíveis para o 2.º ano do 2.º ciclo (alínea c, ponto 3, artigo 12.º, Regulamento n.º 

32/2008, de 17 de Janeiro), optei por realizar um estágio de natureza profissional, objecto 

de relatório final, com discussão e aprovação. Penso que das opções existentes, esta será a 

mais profícua a um desenvolvimento saudável do decorrer do ano lectivo.  

Para além do supracitado, no caminhar da licenciatura fui adquirindo um vasto número 

de conhecimentos e práticas em diferentes áreas e, embora me sentisse extremamente rica 

em termos de aprendizagens, queria aproveitar o estágio para aprender algo novo ou para 

aprofundar algo que durante a licenciatura ainda não tivesse tido oportunidade de o fazer. 

Queria uma área que me colocasse à prova, onde pudesse trabalhar com um tipo de 

público com o qual ainda não tinha trabalhado e, principalmente, que me proporcionasse 

inúmeras aprendizagens, problemas e situações para resolver.  

Nesta sequência de ideias, e tal como referi anteriormente, fui integrada na ECA
4
, cuja 

coordenação do gabinete que integra a referida equipa é levada a cabo pela Dra. Ana 

Paula Monteiro, sendo constituída, ainda, pelos seguintes elementos: Dra. Alda 

Albuquerque, Dr. António Vidal, Dr. Francisco Belles, Dra. Paula Josefa Oliveira e Dra. 

Susana Gomes, a desempenhar funções na DSAPOE, localizada na DRELVT.  

A minha integração nesta equipa será a ocasião ideal para enriquecer, ainda mais, o 

meu percurso escolar e os meus conhecimentos enquanto profissional da área de 

educação e formação.  

                                                 
4 No decorrer do estágio, e como é possível verificar através das reflexões semanais (anexo I), fui incluída na Equipa 

Multidisciplinar para a Inclusão e o Sucesso Educativo.  
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Capítulo II – Caracterizar para conhecer… 

A caracterização é uma fase fundamental de qualquer trabalho. Deste modo, efectuar 

uma breve descrição do meio, da instituição e das equipas em que fui integrada no local 

de estágio será, de todo, conveniente. 

A este propósito, e de forma a facultar informações verídicas e em consonância com o 

descrito no capítulo anterior e com as reflexões semanais, segue uma brevíssima 

descrição 

do meio – cidade de Lisboa e Vale do Tejo; 

da instituição - DRELVT; 

da equipa – DSAPOE – ECA; 

                        EMISE. 

Caracterização do meio  

Lisboa5 e Vale do Tejo 

De acordo com a lenda popular, a cidade de Lisboa foi fundada pelo herói grego 

Ulisses, e tal como Roma, a sua povoação original foi rodeada por sete colinas. A história 

desta lendária cidade emerge da posição estratégica que possui. Actualmente, Lisboa é, 

simultaneamente, a capital e a maior cidade de Portugal, situada no estuário do rio Tejo.  

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) compreende uma área de 11.656 Km
2
, 

engloba 51 concelhos e 525 freguesias e está limitada a norte pelos municípios de 

Odivelas e Loures; a oeste por Oeiras; a noroeste pela Amadora e a sul pelo estuário do 

Tejo. Através do estuário do rio Tejo, Lisboa liga-se aos concelhos da Margem Sul, mais 

especificamente, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. Apresenta, ainda, 

uma acentuada diversidade de paisagem, de situações económicas, sociais e 

demográficas. Enquanto se verificam nesta região importantes aglomerações urbanas, 

também se encontram vastas extensões de espaço rural.  

Todo o riquíssimo património histórico-monumental, aliado a uma forte identidade 

cultural, asseguram à cidade de Lisboa uma vivacidade característica. Mas, e como não 

                                                 
5 Informações retiradas a partir dos seguintes endereços electrónicos: História de Lisboa. Consultado no dia 2 de 

Novembro de 2007 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Lisboa; Lisboa. Consultado no dia 2 de 

Novembro de 2007 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odisseu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sete_Colinas_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odivelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loures
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amadora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio_do_Tejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio_do_Tejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estu%C3%A1rio_do_Tejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Margem_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seixal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcochete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
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poderia deixar de ser, as debilidades da RLVT permanecem no quotidiano da capital: 

debilidades de natureza social, degradação dos espaços urbanos, desemprego crescente, 

baixo nível de habilitações da população residente, marginalização juvenil e 

homogeneização cultural em permutação da construção de uma identidade.  

Caracterização da Instituição 

Ministério da Educação (ME)6 

Segundo o Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro (Lei Orgânica do 

Ministério da Educação), o ME 

 
é o departamento governamental que tem por missão definir, coordenar, executar 

e avaliar a política nacional relativa ao sistema educativo, no âmbito da educação 

pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extra-escolar, bem 

como articular, no âmbito das políticas nacionais de promoção da qualificação da 

população, a política nacional de educação e a política nacional de formação 

profissional.  

 

Os artigos 3.º e 4.º, deste mesmo decreto-lei, destacam a estrutura orgânica do ME. 

Este prossegue as suas atribuições através de: 

A) Serviços integrados na administração directa do Estado (Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação; Inspecção-Geral da Educação; Secretaria-Geral; 

Gabinete de Gestão Financeira; Direcção-Geral dos Recursos Humanos da 

Educação; Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular e 

Gabinete de Avaliação Educacional), 

B) Organismos integrados na administração indirecta do Estado (o único organismo a 

mencionar é a Agência Nacional para a Qualificação, I. P. (organismo sob 

superintendência e tutela conjuntas dos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas da Educação e do Emprego e Formação Profissional)), 

C) Órgãos consultivos (Conselho Nacional de Educação e o Conselho das Escolas), 

D) Outras estruturas, 

                                                 
6 Para informações mais precisas relativamente à Lei Orgânica do Ministério da Educação vide, por favor, o Decreto-

Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro. 
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E) Estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, de ensino básico e secundário 

e os respectivos agrupamentos, designados por escolas, cujo regime de 

administração, gestão e autonomia consta de diploma próprio.  

 

No âmbito do ME funciona, ainda, o Gabinete Coordenador do Sistema de Informação 

do ME. Relativamente aos serviços periféricos, estes são assegurados pelas Direcções 

Regionais de Educação (DRE). 

A missão e as atribuições dos respectivos serviços, organismos, órgãos consultivos e 

outras estruturas estão, cuidadosamente, descriminados no decreto-lei referido 

anteriormente. 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
 

As DRE
7
 têm por missão desempenhar, no âmbito das circunscrições territoriais 

respectivas, funções de administração periférica relativas às atribuições do ME e 

dos seus serviços centrais, assegurando a orientação, a coordenação e o 

acompanhamento das escolas e o apoio e informação aos utentes do sistema 

educativo, cabendo-lhe ainda assegurar a articulação com as autarquias locais no 

exercício das atribuições destas na área do sistema educativo, bem como 

assegurar o serviço jurídico-contencioso decorrente da prossecução da sua 

missão (Decreto-Regulamentar n.º 31/2007, de 29 de Março, Art.2.º, 1). 

 

As Direcções Regionais de Educação são serviços periféricos da administração directa 

do Estado, dotados de autonomia administrativa. Exercem as suas atribuições e 

competências na respectiva circunscrição territorial e dividem-se em: 

a) A Direcção Regional de Educação do Norte; 

b) A Direcção Regional de Educação do Centro; 

c) A Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo; 

d) A Direcção Regional de Educação do Alentejo; 

e) A Direcção Regional de Educação do Algarve. 

 

                                                 
7 Para mais informações acerca das Direcções Regionais de Educação vide, por favor, o Decreto-Regulamentar n.º 

31/2007, de 29 de Março. 
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Mais especificamente, a DRELVT é um serviço executivo com funções de 

administração desconcentrada, dirigida por um director regional, coadjuvado por dois 

directores regionais adjuntos. 

A sua missão  

 
consiste em apoiar e estimular as escolas da região de Lisboa e Vale do Tejo nos 

seus esforços de melhorar a qualidade da aprendizagem e formação humana dos 

seus educandos, para tal investindo na valorização dos recursos humanos e 

materiais da educação e promovendo um adequado reordenamento e 

racionalização da rede de escolas dos ensinos pré-escolar, básico e secundário, 

em estreita cooperação com as escolas, as autarquias e outras entidades da 

sociedade civil
8
. 

 

Através da leitura do artigo 1.º da Portaria n.º 364/2007, de 30 de Março, é possível 

obter uma percepção da estrutura nuclear da DRELVT. Por conseguinte, é permissível 

distinguir as seguintes unidades orgânicas nucleares:  

a) Direcção de Serviços de Apoio Pedagógico e Organização Escolar; 

b) Direcção de Serviços de Planeamento e de Gestão da Rede; 

c) Direcção de Serviços de Gestão e Modernização. 

 

À DSAPOE compete, em articulação com os serviços centrais:  

 

a) Assegurar a execução, de forma articulada, das medidas de política educativa;  

b) Acompanhar e apoiar a organização e funcionamento pedagógico das escolas, 

potenciando o desenvolvimento do sucesso educativo;  

c) Coordenar, acompanhar e apoiar a organização e funcionamento das escolas e 

a gestão dos respectivos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, sem 

prejuízo das competências dos serviços centrais, promovendo o desenvolvimento 

e consolidação da sua autonomia;  

d) Promover e monitorizar processos de avaliação da organização escolar; 

                                                 
8 Direcção Regional de Educação de Lisboa (2005). Plano de Actividades de 2006. Consultado no dia 8 de Novembro 

de 2007 através de http://www.drel.min-edu.pt/upload/docs/plano_de_actividades_2006.pdf 
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e) Cooperar com outros serviços, organismos e entidades, tendo em vista a 

realização de acções conjuntas em matéria de educação” (Portaria n.º 364/2007, 

de 30 de Março, Artigo2.º).  

 

Devido às enumeras competências que a DSAPOE apresenta, a necessidade de 

formalizar a constituição de diversas equipas com funções distintas era imprescindível. 

Assim, formaram-se as subsequentes equipas: 

 Equipa de Currículo e Avaliação; 

 Equipa de Organização e Funcionamento Pedagógico das Escolas; 

 Equipa de Ensino Especial; 

 Equipa de Assessoria e Apoio a Projectos; 

 Equipa do Desporto Escolar; 

 Equipa de Acesso ao Ensino Superior. 

 

Como é possível verificar através do quadro seguinte, as actividades executadas pela 

ECA são bastante diversificadas:  

 

Actividades
9
 

 

Análise e 

tratamento técnico-

pedagógico de 

processos 

 

 

 

Análise e resolução de problemas relacionados com avaliação interna e externa. 

Análise e resolução de problemas relacionados com o funcionamento das escolas do Ensino 

Particular e Cooperativo, no âmbito do currículo e da avaliação. 

Exposições/reclamações apresentadas à DRELVT ou remetidas pela Secretaria de Estado de 

Educação (SEE) sobre assuntos diversos. 

Análise e resolução de problemas relacionados com a Língua Estrangeira. 

Análise e tratamento de percursos de alunos que apresentam irregularidades ou configuram 

situações pouco habituais que carecem de validação superior. 

Matrículas e transferências, no ensino secundário, depois de expirados os prazos legais. 

Orientação/encaminhamento dos alunos que frequentam, sem conclusão, planos curriculares do 

ensino secundário, actualmente extintos. 

Análise e resolução de problemas relacionados com o estatuto de trabalhador estudante. 

Assuntos diversos relativos ao Ensino Básico Mediatizado (EBM)
10

. 

Ensino Artístico Especializado. 

Ensino Artístico e Articulado. 

Ensino Individual e Doméstico. 

                                                 
9 O quadro ilustrado foi proporcionado pela Dra. Ana Paula Monteiro no decorrer do estágio. 
10 Apesar do EBM ter sido extinto, ainda persistem questões com necessidade de resposta, mais especificamente, 

questões da índole da certificação. Cabe, deste modo, à ECA responder a este tipo de questões. 
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Mecanismos de transição entre os planos de estudo instituídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

286/89, de 29 de Agosto e os planos de estudo instituídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 74/2004, 

de 26 de Março. 

 

Acompanhamento 

de processos de 

inovação/mudança 

 

Reorganização Curricular do Ensino Básico. 

Projectos Institucionais: 

- Territórios de Intervenção Prioritária (TEIP) 

- Percursos Curriculares Alternativos (PCA) 

- Gestão Flexível do Currículo 

- Mercado Social de Emprego 

Implementação do processo de candidatura – esclarecimento de dúvidas/questões. 

Elaboração de instrumentos de controlo, aferição e reflexão (recolha de informações, pareceres, 

relatórios...) 

Análise e selecção de candidaturas. 

Participação em reuniões, encontros, seminários. 

Contactos regulares com outros organismos (Agência Nacional para a Qualificação (ANQ), 

Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), Júri Nacional de Exames 

(JNE), Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (ACIME), Comissão Nacional 

de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

entre outros) para aferição de orientações e critérios de resposta a prestar às escolas e 

comunidade educativa em geral. 

Acompanhamento da Revisão Curricular do Ensino Secundário. 

Apoio técnico- 

pedagógico 

 

Provas de Aferição. 

Comunidade Educativa. 

Atendimento telefónico 

Atendimento presencial. 

Emissão de pareceres e esclarecimentos escritos. 

Análise e resolução de problemas relacionados com o currículo dos alunos provenientes de 

Sistemas educativos estrangeiros. 

Apoio logístico aos agrupamentos e Staff dos exames finais nacionais. 

Tratamento de dados para apoio a trabalho de outros gabinetes. 

Apoio técnico 

Processos acompanhados pelo próprio Gabinete. 

Processos acompanhados pelo Gabinete Jurídico. 

Recursos hierárquicos disciplinares. 

Recursos hierárquicos de avaliação. 

Outros. 

Quadro 1: actividades realizadas pela ECA 

 

Durante a minha permanência no local de estágio, a minha prestação não se cingiu, 

apenas, à ECA. No dia 18 de Abril de 2008, os técnicos da DSAPOE foram convocados 

pelo Sr. Director Regional Adjunto, Dr. Rui Correia, para dar a conhecer a criação da 

EMISE em detrimento da Equipa Multidisciplinar Escola a Tempo Inteiro (EMETI)
11

, 

                                                 
11 Atendendo a que se encontram consolidados os procedimentos e as metodologias que conduziram, de forma eficaz, à 

implementação, monitorização e avaliação das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), foi extinta a Equipa 

Multidisciplinar Escola a Tempo Inteiro e constituído, na dependência directa do Director Regional Adjunto, Dr. Rui 

Correia, o Gabinete Escola a Tempo Inteiro, chefiado pela Dra. Isabel Abreu. 
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com competências em diversas áreas, nomeadamente na área da Educação Especial e nas 

respostas previstas pelos Despachos Normativos n.º 50/2005, de 09 de Novembro e n.º 

1/2006, de 18 de Janeiro. À Dra. Ana Paula Monteiro (chefe da equipa em apreço) e a um 

conjunto de elementos, especificamente, a Equipa do Ensino Especial e três elementos 

pertencentes à ECA, foi delegada esta grandiosa responsabilidade. 

Por sua vez, a ECA passou a integrar os elementos pertencentes à Equipa de 

Assessoria e Apoio a Projectos e à Equipa do Acesso ao Ensino Superior. 

 

Contíguos ao ambiente escolar permanecem as Equipas de Apoio às Escolas 

compostas por docentes ou técnicos superiores, as quais são dirigidas por um 

coordenador. O quadro que segue ilustra quais os concelhos e as respectivas áreas de 

intervenção intrínsecos à área de jurisdição da DRELVT. 

 

Equipa de apoio de Concelhos 

Lisboa 

 
Lisboa 

Cascais, Sintra e Mafra 

 
Cascais, Sintra e Mafra 

Amadora e Oeiras 

 
Amadora e Oeiras 

Loures, Odivelas e Vila Franca 

de Xira 
Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira 

Oeste 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e 

Torres Vedras 

Lezíria do Tejo 

Azambuja, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, 

Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém 

 

Médio Tejo 

Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, 

Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha 

 

Península de Setúbal Norte Almada, Seixal, Barreiro e Moita 
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Península de Setúbal Sul 
Alcochete, Montijo, Palmela, Sesimbra e Setúbal 

 

Pólos de Ensino/Formação 
Pólos de Ensino/Formação 

 

Quadro 2: Equipas de Apoio às Escolas da área de jurisdição da DRELVT 

 

Seguidamente, é apresentado o organograma
12

, devidamente actualizado, da DRELVT. 

 

                                                 
12 Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (s.d.). Organograma. Consultado no dia 16 de Junho de 

2008 através de http://www.drelvt.min-edu.pt/drelvt/organograma.pdf 
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Figura 2: Organograma da DRELVT 
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Capítulo III – Investindo na minha formação … 

Enquadramento normativo e teórico 

O presente capítulo tem como intuito  

 
caracterizar detalhadamente o sistema de avaliação dos alunos dos ensinos básico 

e secundário, de acordo com os normativos legais em vigor, fazer uma síntese de 

literatura no domínio científico da avaliação das aprendizagens e, 

consequentemente, uma reflexão crítica que possa contrastar o conteúdo dos 

referidos normativos com a literatura revista. (Anexo II).  

 

Em simultâneo, acentua-se a necessidade de interligar os temas abordados nas 

actividades descritas no capítulo seguinte e a temática base deste relatório – avaliação das 

aprendizagens. 

De acordo com os normativos legais em vigor – avaliação das 

aprendizagens dos alunos dos ensinos básico e secundário 

A Declaração Universal do Direitos do Homem
13

 (2001, p.194), de 10 de Dezembro 

de 1948, refere no Artigo 26.º, alínea 1, que “toda a pessoa tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório. …”. Neste sentido, e de acordo com a 

Constituição da República Portuguesa, “todos têm direito à educação e à cultura” (art. 

73.º, alínea 1) e “todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de 

oportunidades de acesso e êxito escolar” (art. 74.º, alínea 1).    

 

O sistema educativo português 

 “O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, desenvolvendo-se segundo um conjunto organizado de estruturas e de acções 

diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades” 

                                                 
13 Constituição da República Portuguesa - de acordo com a revisão de 2001. (2002). Quid Júris, 12. 
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(Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (GAERI) – Ministério da 

Educação (ME), s.d., p.19)
14

 públicas, particulares e cooperativas. 

 

Princípios orientadores do sistema educativo português 

“Uma das missões essenciais da educação é a de que a escola não... [deve] limitar-se a 

ensinar conhecimentos, mas educar para a vida, contribuir para a descoberta e 

desenvolvimento de interesses e aptidões de cada indivíduo” (Torres, 2000, p. 29)
15

. 

 

Os grandes princípios que orientam a acção do sistema educativo expressam o 

direito constitucional à educação e o dever do Estado de promover a 

democratização da educação, garantindo o direito à igualdade de oportunidades 

no acesso e sucesso escolares e as demais condições para que esta contribua para 

o desenvolvimento da personalidade, para o progresso social e para a 

participação democrática na vida colectiva (GAERI – ME, s.d., p.19). 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, 14.10, com as alterações 

introduzidas pelas Leis n.ºs 115/97, 19.09 e 49/2005, 30.08) estabelece o quadro geral 

que organiza e estrutura o actual Sistema Educativo.  

Os princípios gerais e organizativos estão consagrados no capítulo I, artigos 2.º e 3.º, 

respectivamente.  

 

Organização do sistema educativo português 

Nos termos do art. 4.º da lei mencionada anteriormente, o sistema educativo 

compreende: 

A) Educação pré-escolar – é complementar da acção educativa da família, com a qual 

estabelece uma estreita relação de cooperação; 

B) Educação extra-escolar – engloba actividades de alfabetização e de educação de 

base, de aperfeiçoamento e de actualização cultural e científica e a iniciação, reconversão 

                                                 
14 Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (GAERI). Sistema Educativo Português. Caracterização e 

propostas para o futuro (s.d.). Lisboa: Ministério da Educação. 
15 Torres, J. (2000). Avaliação de resultados em matemática no contexto da reforma curricular do Ensino Secundário. 

Tese de mestrado em Ciências da Educação (Avaliação em Educação) não publicada. Universidade de Lisboa. 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 1-158, 2. 
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e aperfeiçoamento profissional, realizando-se num leque diversificado de iniciativas 

múltiplas, de natureza formal
16

 e não formal
17

; 

C) Educação escolar – desenvolve-se, sequencialmente, em três níveis, os ensinos 

básico, secundário e superior, com finalidades, características e organizações próprias. 

 

Para efeitos deste trabalho, apenas me reportarei à educação escolar, especificamente 

apenas serão considerados os ensinos básico e secundário.  

 

Ensino Básico (EB) 

O ensino básico é universal, obrigatório
18

, compreende três ciclos sequenciais, 

organizados nos seguintes termos: 

Ciclo 
Anos de 

escolaridade 
Idade Regime de docência 

1.º Ciclo 1.º - 4.º 6-10 anos 

Funciona, essencialmente, em 

regime de monodocência, havendo a 

possibilidade de recurso a 

professores especializados em 

determinadas áreas. 

2.º Ciclo 5.º - 6.º 10-12 anos Funcionam em regime de 

pluridocência, com professores 

especializados nas diferentes 

disciplinas 
3.º Ciclo 7.º - 9.º 12-15 anos 

Quadro 3: Estrutura curricular do Ensino Básico 

 

O regime educativo comum é enquadrado pelo Decreto-Lei 6/2001, de 18.01, com 

alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 4-A/2001, de 28.02 e pelo 

Decreto-Lei n.º 209/2002, de 17.10, que estabelece os princípios orientadores de 

organização, gestão curricular e avaliação das aprendizagens do Ensino Básico. Já o 

Despacho Normativo n.º 1/2005, de 05.01, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 

3/2005, de 10.02; Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14.03 e pelo Despacho Normativo 

                                                 
16 À educação formal são associadas as aprendizagens realizadas em instituições de “ensino tradicional”, nas quais 

existe um espaço próprio para o processo de aprendizagem, estando este estruturado por etapas, disciplinas, programas 

curriculares e avaliações. 
17 Segundo Pinto (2006) existem diferentes interpretações de acordo com as diferentes culturas, tradições nacionais ou 

contextos político-educativos de cada país ou região. Trata-se de um conceito que envolve uma parte integrante do 

desenvolvimento de saberes e competências, um conjunto vasto de valores sociais e éticos e coloca a tónica no 

desenvolvimento na aprendizagem participativa, baseados na experiência, autonomia e responsabilização de cada 

formando.  
18 Para mais informações vide, por favor, o Decreto-Lei n.º 301/93, de 31.08 - Regime de matrícula e de frequência no 

ensino básico obrigatório para as crianças e jovens em idade escolar 
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n.º 5/2007 (2.ª Série), de 10.01, estabelece os princípios e os procedimentos a observar na 

avaliação das aprendizagens dos três ciclos do EB.  

 

Avaliação das aprendizagens e certificação 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 05.01, na redacção que lhe foi 

dada pelas respectivas alterações, a avaliação da aprendizagem é um elemento integrante 

e regulador da prática educativa, que ao permitir uma recolha sistemática de informação e 

a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens, visa 

garantir o sucesso de todos os alunos; certificar as diversas aprendizagens e competências 

adquiridas pelo aluno e contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, 

possibilitando, deste modo, a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e 

promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento.  

Tem um carácter sistemático e contínuo e assenta em seis princípios, entre os quais é 

possível destacar a utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados; a 

primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de auto-avaliação 

regulada e, possível, articulação com os momentos de avaliação sumativa e a 

transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e 

da explicitação dos critérios de avaliação adoptados. A definição destes é da competência 

do conselho pedagógico da escola ou agrupamento e são determinados de acordo com as 

orientações do currículo nacional, sob proposta, no 1º ciclo, dos conselhos de docentes e, 

nos 2º e 3º ciclos, dos departamentos curriculares e conselho de directores de turma. 

Quanto à divulgação dos critérios referidos, junto dos diversos intervenientes, 

nomeadamente alunos e encarregados de educação, cabe ao órgão de direcção executiva 

da escola ou agrupamento fazê-lo. 

 

O artigo 8.º, do despacho normativo aludido, dispõe que a avaliação é da 

responsabilidade do professor, do conselho de docentes, no 1.º ciclo, do conselho de 

turma, nos 2.º e 3.º ciclos, e conta com a participação dos alunos; dos encarregados de 

educação; dos serviços com competência em matéria de apoio educativo e dos demais 

intervenientes.   
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No EB utilizam-se várias modalidades de avaliação que devem harmonizar-se e 

contribuir para o sucesso dos alunos e para a qualidade do sistema. Por conseguinte, a 

avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de 

avaliação formativa e de avaliação sumativa.  

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, devendo 

articular-se com estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais 

dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação 

escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do ano lectivo quando 

articulada com a avaliação formativa. 

De acordo com o prescrito no artigo 19.º do despacho normativo indicado, a avaliação 

formativa é a principal modalidade de avaliação deste nível de ensino, “assume carácter 

contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das 

aprendizagens e dos contextos em que ocorrem”. Esta fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências, possibilitando a revisão e melhoria 

dos processos de trabalho. Consequentemente, origina, medidas de diferenciação 

pedagógica adequadas às características dos alunos e às aprendizagens e competências a 

desenvolver.  

É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em colaboração 

com os outros professores, e, ainda, sempre que necessário, com os serviços 

especializados de apoio educativo e os encarregados de educação.  

Por sua vez, a avaliação sumativa “consiste na formulação de um juízo globalizante 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das competências definidas para 

cada disciplina e área curricular” (artigo 24) e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna; 

b) A avaliação sumativa externa no 9º ano de escolaridade. 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período lectivo, de cada ano 

lectivo e de cada ciclo. É da responsabilidade do professor titular da turma em articulação 

com o respectivo conselho de docentes, no 1º ciclo, e dos professores que integram o 

conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, reunindo, para o efeito, no final de cada período. 
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Compete ao professor titular da turma, no 1.º ciclo, e ao director de turma, nos 2.º e 3.º 

ciclos, coordenar o processo de tomada de decisões relativas à avaliação sumativa interna 

e garantir, tanto a sua natureza globalizante, assim como o respeito pelos critérios de 

avaliação indicados precedentemente.  

No 1º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de forma 

descritiva em todas as áreas curriculares, enquanto que nos 2º e 3º ciclos, a informação 

resultante da avaliação sumativa interna expressa-se numa classificação de 1 a 5, em 

todas as disciplinas e numa menção qualitativa de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz bem, 

nas áreas curriculares não disciplinares. 

Esta modalidade de avaliação tem como principal finalidade informar o aluno e o seu 

encarregado de educação acerca do desenvolvimento das aprendizagens e competências 

definidas. No final do 3º período, implica: a apreciação global das aprendizagens 

realizadas e das competências desenvolvidas pelo aluno ao longo do ano lectivo; a 

decisão sobre a transição de ano, excepto no 9º ano de escolaridade, cuja aprovação 

depende ainda da avaliação sumativa externa e a verificação das condições de admissão 

aos exames nacionais do 9º ano.  

No que concerne a avaliação sumativa externa, esta é da responsabilidade dos serviços 

centrais do Ministério da Educação e compreende a realização de exames nacionais
19

 no 

9º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, os quais incidem sobre as 

aprendizagens e competências do 3º ciclo
20

. A não realização dos exames implica a 

retenção do aluno no 9.º ano de escolaridade, excepto nas situações previstas na 

legislação em vigor.   

A classificação final a atribuir a estas duas disciplinas é calculada de acordo com a 

seguinte fórmula:  

 

CF = (7Cf + 3Ce)/10 

                                                 
19 As normas e os procedimentos relativos à realização dos exames nacionais, para o ano lectivo transacto, encontram-

se prescritas no Despacho Normativo n.º 19/2008 (2ª Série), de 19.03. 
20 De modo a perceber quais os alunos que não poderão ser admitidos aos exames nacionais do 9º ano, de escolaridade 

assim como os que estão dispensados da realização dos mesmos, vide, por favor, os artigos 42 e 43 do Despacho 

Normativo n.º 1/2005, de 05.01, alterado pela Declaração de Rectificação n.º 3/2005, de10.02; Despacho Normativo n.º 

18/2006, de 14.03 e pelo Despacho Normativo n.º 5/2007 (2.ª Série), de 10.01. 

CF = classificação final; 

Cf = classificação de frequência no final do 3º 

período; 

Ce = classificação da prova de exame. 
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De acordo com o artigo 17.º do Decreto-Lei 6/2001, de 18.01, na composição que lhe 

foi dada pelas correspondentes alterações, as Provas de Aferição21 de Língua Portuguesa 

e de Matemática, realizadas no final dos 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico e aplicadas, 

anualmente, ao universo dos alunos, nas escolas públicas e nos estabelecimentos de 

ensino particular e cooperativo, visam avaliar o modo como os objectivos e as 

competências essenciais de cada ciclo estão a ser alcançados pelo sistema de ensino. A 

informação que os resultados destas provas fornecem mostra-se relevante para todos os 

intervenientes no sistema educativo, assim como para os cidadãos em geral, e permitem a 

monitorização da eficácia do sistema de ensino, devendo, para tal, ser objecto de uma 

reflexão ao nível de escola. Para além do descrito, esta modalidade de avaliação externa 

não tem efeitos sobre a progressão escolar do aluno. 

No que diz respeito à avaliação final do aluno, esta é da competência do professor 

titular de turma em articulação com o conselho de docentes e do conselho de turma sob 

proposta do(s) professor(es), quando diz respeito ao 1.º ciclo ou aos 2.º e 3.º ciclos, 

respectivamente. 

 

Tal como ficou explícito antecedentemente, a avaliação sumativa origina a tomada de 

decisão sobre a progressão
22

 - quando o aluno desenvolveu as competências essenciais 

para prosseguir com sucesso os seus estudos - ou retenção do aluno - traduz-se pela 

repetição de todas as áreas e disciplinas do ano em que o aluno ficou retido, com a 

excepção do 1.º ano de escolaridade onde não há lugar a retenção, salvo se tiver sido 

ultrapassado o limite de faltas injustificadas.   

A retenção tem sempre um carácter excepcional e ocorre quando o aluno revela grande 

atraso em relação aos objectivos definidos, depois de esgotados todos os recursos e 

apoios pedagógicos, obtendo, no final do 2.º ciclo: 

a) classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática;  

b) classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas disciplinas e a menção de 

Não satisfaz na área de projecto, desde que não integrem cumulativamente as disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática.  

                                                 
21 Para mais informações, consulte, por favor, os Despachos n.ºs 5208/2005 (2ª Série), de 10.03 e  2351/2007, de 14.02 

alterado pela Rectificação n.º 283/2007 (2.ªSérie), 02.03. 
22 A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos alunos. 
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No final do 2º ciclo, e no âmbito da avaliação sumativa, o conselho de turma pode 

decidir a progressão de um aluno que não desenvolveu as competências essenciais, 

devendo a decisão referida ser tomada por unanimidade.  

No final do 3º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não aprovado(a) se 

estiver numa das seguintes situações:  

a) Tenha obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas de Língua Portuguesa e de 

Matemática;  

b) Tenha obtido classificação inferior a 3 em três disciplinas, ou em duas disciplinas e 

a menção de Não satisfaz na área de projecto.  

Em situações de retenção
23

, compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e ao 

conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, proceder em conformidade com o disposto no 

Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de Novembro
24

.  

As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um dado ano 

lectivo podem ser objecto de pedido de revisão, devidamente fundamentado, no prazo de 

três dias úteis a contar da data de entrega das fichas de registo de avaliação no 1º ciclo ou 

da afixação das pautas nos 2º e 3º ciclos. Da deliberação que recaiu sobre o pedido de 

revisão pode ser interposto, no prazo de cinco dias úteis após a data de recepção da 

resposta por parte do estabelecimento de ensino, recurso hierárquico para o director 

regional de educação, quando o mesmo for baseado em vício de forma existente no 

processo.  

Ao aluno que obtiver aprovação na avaliação sumativa final do 3º ciclo será atribuído 

o diploma de ensino básico. Por sua vez, ao aluno que atingir a idade limite da 

escolaridade obrigatória com assiduidade, mas sem aproveitamento, poderá requerer um 

certificado de frequência da escolaridade obrigatória.  

 

Ensino Secundário (ES) 

Os alunos que completarem com aproveitamento o ensino básico poderão prosseguir 

os seus estudos para o ensino secundário. O ES “organiza-se segundo formas 

                                                 
23 A tomada de decisão relativamente a uma retenção repetida no mesmo ciclo, à excepção do 9º ano de escolaridade, 

só ocorre após a aplicação da avaliação extraordinária. 
24 O despacho normativo em questão define os princípios de actuação e as normas orientadoras para a implementação, 

acompanhamento e avaliação dos planos de recuperação, de acompanhamento e de desenvolvimento como estratégia de 

intervenção com vista ao sucesso educativo dos alunos do ensino básico 
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diferenciadas, contemplando a existência de cursos predominantemente orientados para a 

vida activa ou para o prosseguimento de estudos” (Lei n.º 46/86, de 14.10, com alterações 

introduzidas pelas Leis n.ºs 115/97, de 19.09 e 49/2005, de 30.08), contendo todos os 

cursos componentes de formação técnica, tecnológica e profissionalizante e de língua e 

cultura portuguesa adequadas à natureza dos diversos cursos.   

Os cursos do ES têm a duração de três anos, onde é garantido aos alunos “o processo 

de reorientação do percurso formativo dos alunos, visando facilitar a mudança entre 

cursos” (Despacho Normativo n.º 36/2007 (2.ª Série), de 08.10, alterado pelo Despacho 

Normativo n.º 29/2008 (2ª Série), de 05.06, Secção I, Artigo 1.º e alínea 1).   

 

Curso 
Anos de 

escolaridade 
Idade Observações  

Científico-

humanísticos 

 

 

10.º - 12.º 

 

 

 

15 – 18 

anos 

Existem quatro tipos de cursos vocacionados 

essencialmente para o prosseguimento de estudos de 

nível superior. 

Tecnológicos 

Existem dez cursos que visam o ingresso no mundo do 

trabalho, permitindo, no entanto, o prosseguimento  

estudos em cursos pós-secundários não superiores ou no 

ensino superior. 

Artísticos 

especializados 

Organizados nas áreas de  artes visuais, audiovisuais, 

dança e música,   têm como objectivo assegurar 

formação artística especializada, permitindo a entrada no 

mundo do trabalho, o prosseguimento de  estudos em 

cursos pós-secundários não superiores ou no ensino 

superior.   

Profissionais 

Estruturados por diferentes  áreas, são organizados em 

módulos. Estes cursos destinam-se a proporcionar a 

entrada no mundo do trabalho, facultando também o 

prosseguimento de estudos em cursos pós–secundários 

não superiores ou ensino superior. 

Quadro 4: Cursos do Ensino Secundário 

 

O regime educativo comum é enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de 

Março na redacção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.º 44/2004, de 25 

de Maio, pelo Decreto-Lei n.º 24/2006, de 06 de Fevereiro, pela Declaração de 

Rectificação n.º 23/2006, de 07 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 272/2007, de 26 de Julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2008, de 07 de Janeiro, que estabelece os princípios orientadores 

da organização e da gestão curricular, bem como da avaliação das aprendizagens, no 

nível secundário de educação; e é concretizado pelas respectivas Portarias: 
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- Portaria n.º 550-A/2004, de 21.05, alterada pela Portaria n.º 260/2006, de 14.03 e 

pela Portaria n.º 207/2008, de 25.02 - regulamenta o funcionamento e o regime de 

avaliação dos cursos tecnológicos; 

- Portaria n.º 550-B/2004, de 21.05, com alterações inseridas pela Portaria n.º 

780/2006, de 09.08, com alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 

69/2006, de 21.09, e Portaria n.º 414/2008, de 09.06 - regulamenta o funcionamento e o 

regime de avaliação dos cursos artísticos especializados; 

- Portaria n.º 550-C/2004, de 21.05, modificada pela Portaria n.º 797/2006, de 10.08 

com alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação n.º 66/2006, de 03.10 – 

regulamenta o funcionamento e o regime de avaliação dos cursos profissionais; 

- Portaria n.º 550-D/2004, de 21.05, alterada pela Portaria n.º 259/2006, de 14.03 e 

republicado pela Portaria n.º 1322/2007, de 04.10 - regulamenta o funcionamento e o 

regime de avaliação dos cursos científico-humanísticos; 

- Portaria n.º 550-E/2004, 21.05, modificado pela Portaria n.º 781/2006, de 09.08 - 

regulamenta o funcionamento e o regime de avaliação do ensino recorrente
25

.  

 

Avaliação das aprendizagens e certificação 

Os princípios e as orientações para a avaliação das aprendizagens no ensino 

secundário são, no essencial, os mesmos que se enumeram para a educação básica. 

Porém, existem algumas especificidades que ocorrem neste nível de ensino (Fernandes, 

2007, p. 592)
26

. 

Dos doze princípios orientadores, o princípio estabelecido na alínea d), artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março na redacção que lhe foi dada pelas respectivas 

alterações, perspectiva a “integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta 

constitua elemento regulador do ensino e da aprendizagem”. Neste contexto a avaliação 

“consiste no processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e 

certificador das diversas aquisições realizadas pelos alunos” (Artigo 10.º, alínea 1), tendo 

como “objecto a aferição de conhecimentos, competências e capacidades dos alunos e a 

                                                 
25 O ensino secundário recorrente não será objecto de estudo neste trabalho, porém o mesmo visa proporcionar uma 

segunda oportunidade de formação que permita conciliar a frequência de estudos com uma actividade profissional. 
26 Fernandes, D. (2007). Avaliação das aprendizagens no Sistema Educativo Português. In Educação e Pesquisa. 

Consultado no dia 20 de Janeiro de 2008 através de http://www.scielo.br/pdf/ep/v33n3/a13v33n3.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v33n3/a13v33n3.pdf
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verificação do grau de cumprimento dos objectivos globalmente fixados para o nível 

secundário de educação, bem como para os cursos, disciplinas e áreas não disciplinares 

nele integrados” (Artigo 10.º, alínea 2).  

A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação formativa e 

sumativa. A primeira “é contínua e sistemática e tem função diagnóstica, permitindo ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 

legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias” (Artigo 11.º, alínea 2) e determina a 

adopção de medidas de diferenciação pedagógica adequadas às características dos alunos 

e às aprendizagens a desenvolver. É da responsabilidade do professor, em interacção com 

o aluno, na perspectiva de promoção da auto-avaliação.  

Por sua vez, a avaliação sumativa, expressa na escala de 0 a 20, consiste na 

formulação de um juízo globalizante sobre o grau de desenvolvimento das aprendizagens 

e competências adquiridas pelos alunos e tem como objectivos a classificação e a 

certificação. Por conseguinte, esta modalidade de avaliação conduz à tomada de decisão, 

no âmbito da classificação e da aprovação, quanto à progressão nas disciplinas não 

terminais, à transição para o ano de escolaridade subsequente, à conclusão do nível 

secundário de educação, à admissão de matrícula e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna
27

, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

gestão pedagógica da escola;  

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos competentes serviços 

centrais do Ministério da Educação.  

Esta última destina-se a aferir o grau de desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, mediante o recurso a instrumentos de avaliação definidos a nível nacional – 

exames finais nacionais que incidem sobre o programa correspondente ao 12º ano, no 

caso das disciplinas trienais, e sobre os programas relativos à totalidade dos anos de 

escolaridade em que a disciplina é leccionada, nos restantes casos 

Verifica-se no ano terminal da respectiva disciplina e aplica-se aos alunos dos cursos 

científico-humanísticos: na disciplina de Português da componente de formação geral, na 

                                                 
27 Gostaria de realçar que a portaria referente aos cursos artísticos especializados, e respectivas alterações, apenas alude 

a uma avaliação sumativa.  
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disciplina trienal e nas duas disciplinas bienais da componente de formação específica, e 

a inscrição está, naturalmente, condicionada à satisfação das condições fixadas nos 

diplomas legais aplicáveis. 

 

Seguidamente, é apresentado um quadro que explícita as principais diferenças, ao 

nível da avaliação das aprendizagens, nos cursos tecnológicos, artísticos especializados, 

profissionais e científico-humanísticos ministrados no ES. Perceptivelmente, para a real 

compreensão da temática em estudo, o leitor deverá analisar as portarias que 

regulamentam os cursos em questão. No entanto, será anexado (anexo X) ao relatório um 

quadro que espelha algumas das especificidades relativas à avaliação das aprendizagens 

dos alunos que frequentam os cursos em estudo. 

 

Cursos Modalidade de 

avaliação 

Natureza Momentos 

Tecnológicos 
Formativa  Descritiva e qualitativa Ao longo do ano lectivo 

Sumativa Interna Quantitativa  No final dos períodos 

Artísticos 

especializados 

Formativa  Descritiva e qualitativa Ao longo do ano lectivo 

Sumativa  Quantitativa  No final dos períodos 

Profissionais 
Formativa  Descritiva e qualitativa Ao longo do ano lectivo 

Sumativa Interna Quantitativa  No final dos períodos 

Científio-

humanísticos 

Formativa  Descritiva e qualitativa Ao longo do ano lectivo 

Sumativa Interna Quantitativa  No final dos períodos 

Sumativa Externa  Quantitativa No final dos 11.º e 12.º anos de 

escolaridade, concretizada na 

realização de exames finais 

nacionais 

Quadro 5: Avaliação das aprendizagens nos cursos tecnológicos, artísticos especializados, 

profissionais e científico-humanísticos ministrados no Ensino Secundário 
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De acordo com o Artigo 14.º do decreto-lei em ponderação, os alunos concluem o ES 

caso obtenham aprovação em todas as disciplinas e áreas não disciplinares do plano de 

estudos do respectivo curso, bem como aprovação:  

a) No estágio e na prova de aptidão tecnológica, nos cursos tecnológicos; 

b) Na prova de aptidão artística e, consoante a área artística, na formação em contexto 

de trabalho, nos cursos artísticos especializados;  

c) Na formação em contexto de trabalho e na prova de aptidão profissional, nos cursos 

profissionais.  

 

Os trâmites legais que dizem respeito às decisões decorrentes da avaliação de um 

aluno no 3º período de um ano lectivo apresentados para EB, também se aplicam ao ES. 

Aos alunos que tenham completado este nível de ensino é atribuído um diploma e um 

certificado
28

. Os cursos tecnológicos, artísticos especializados e profissionais conferem 

ainda um diploma de qualificação profissional de nível 3. 

 

De acordo com a literatura revista... 

As definições existentes na literatura acerca da avaliação são inúmeras. De facto, a 

avaliação surge associada às mais diversas actividades, contextos e práticas, estando, por 

isso mesmo, aliadas a processos de inovação e de mudança. 

No âmbito do presente trabalho apenas aludirei à avaliação educacional, 

especificamente à avaliação das aprendizagens, de forma breve e sucinta. 

 

Avaliação educacional 

“é decidindo que se aprende a decidir” 

Paulo Freire
29

 

 

                                                 
28 O Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29.10, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 117/2007, de 28.12, define os 

procedimentos e as condições de acesso a modalidades especiais de conclusão do nível secundário de educação e 

respectiva certificação por parte dos adultos com percursos formativos incompletos e desenvolvidos ao abrigo de 

planos de estudo extintos. 
29 Cipriano, E. (2007). Avaliação, espinha dorsal do projecto político-pedagógico. In Melo, M. M. (org.), Avaliação na 

Educação. Pinhais: Editorial Melo, 45-50. 
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Segundo o Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (1981, citado 

por Rodrigues, 1999, p.18)
30

 “a avaliação é parte inevitável de todo o empreendimento 

humano” assim como para Alves (2004, p.11)
31

 “avaliar é uma actividade natural do ser 

humano que, constantemente, consciente e/ou inconscientemente, faz juízos de valor, 

resultante daí diferentes posicionamentos perante o mundo que o cerca”. Porém,  

 

e uma vez que tudo pode ser objecto de avaliação, não é possível, nem será 

necessário, praticá-la com o mesmo grau e o mesmo rigor e sistematicidade em 

todas as situações - é a natureza das decisões e o seu efeito na vida das pessoas 

que determinará os cuidados a ter no processo avaliativo (Alves, 2004, p.11). 

 

Portanto, a avaliação não termina em si mesma, sendo, determinante, ligá-la à tomada 

de decisões.  

Guba e Lincoln (1989, citado por Fernandes, 2005, p. 55)
32

 dividiram a história da 

avaliação em quatro gerações, destacando as características essenciais de cada uma. Para 

os autores mencionados, as conceptualizações de avaliação tornaram-se mais complexas e 

sofisticadas, ao longo do tempo
33

. 

Na primeira geração, designada por geração da medida, a avaliação resumia-se à 

medição do nível de aprendizagem dos alunos, através de testes e da reprodução e 

memorização de informação. De acordo com a perspectiva defendida por Fernandes 

(2005, p.57) “as concepções que são características desta geração ainda têm uma 

considerável influência nos sistemas educativos actuais”.  

A segunda geração, também conhecida como geração descritiva, teve como marco 

referencial os trabalhos de Ralph Tyler (Martins, 2006, p.14)
34

. Na óptica deste autor o 

processo avaliativo consistia, essencialmente, em determinar em que medida os 

objectivos definidos inicialmente, eram, ou não, alcançados.  

                                                 
30 Rodrigues, P. (1999). Avaliação curricular. In Estrela, A. e Nóvoa, A. (orgs.). Avaliações em Educação: Novas 

Perspectivas. Porto: Porto Editora. 
31 Alves, M. (2004). Currículo e Avaliação. Porto: Porto Editora. 
32 Fernandes, D. (2005). Avaliação das Aprendizagens: Desafios às Teorias, Práticas e Políticas. Lisboa: Texto 

Editores. 
33 Para uma compreensão holística desta temática, convido o leitor a analisar o livro “Avaliação das aprendizagens: 

desafios às teorias, práticas e políticas” de Domingos Fernandes. 
34 Martins, J. P. F. R. (2006). Avaliação do processo de ensino-aprendizagem numa disciplina dos cursos de prótese 

dentária. Tese de mestrado em Ciências da Educação (Pedagogia do Ensino Superior) não publicada. Universidade de 

Lisboa: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 13-68. 
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Esta concepção acerca da avaliação influenciou as gerações seguintes de 

investigadores, deixando estes de se centrarem na avaliação vinculada à medição e à 

verificação da prossecução de objectivos, admitindo, então, novas perspectivas de estudo, 

como por exemplo, os programas e as estratégias de ensino-aprendizagem. Porém, é 

visível em muitas das avaliações que se desenvolvem actualmente nos sistemas 

educativos a influência do modelo do chamado “pai da avaliação”.  

À terceira geração apelidou-se geração do julgamento dado que se colocava, pela 

primeira vez, a ideia de que avaliar era também formular juízos de valor acerca dos 

objectos de avaliação.  

 

É, de facto, nesta geração que a avaliação alarga muito os seus horizontes. Surge, 

em 1967, através de Michael Scriven, a distinção entre o conceito de avaliação 

sumativa, mais associada à prestação de contas, à certificação e à selecção e o 

conceito de avaliação formativa, mais associada ao desenvolvimento, à melhoria 

das aprendizagens e à regulação dos processos de ensino e de aprendizagem 

(Fernandes, 2005, p.58). 

 

Segundo Guba e Lincoln (1989, p.31, citado por Martins, 2006, p.16) “todas estas 

gerações sofriam de imperfeições que deveriam ser questionadas. Segundo os autores, 

existiriam três grandes defeitos nas primeiras três gerações: «a tendência para uma gestão 

da avaliação …; a falha para englobar o pluralismo; e um demasiado comprometimento 

com o método científico e positivista»”. Assim sendo, propõem uma geração alternativa 

às três gerações anteriores, designando-a de quarta geração, a geração da avaliação como 

negociação e construção.  

A esta geração é dado realce ao processo negociado e interactivo entre os envolvidos 

na avaliação e à metodologia e epistemologia construtivista que lhe está subjacente 

(Fernandes, 2005, p. 62). Contudo, os autores admitem eventuais dificuldades e 

limitações.  

Dada a pluralidade de concepções, podemos afirmar que a avaliação educacional 

constitui uma temática privilegiada pela investigação em Ciências da Educação, com 
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maior incidência a partir da década de 70. O enriquecimento do conceito permite 

identificar seis tipos de abordagens (Fernandes, 1994, p. 9)
35

: 

1) Avaliação centrada nos objectivos de desempenho (Tyler); 

2) Avaliação orientada para a decisão (Stufflebeam); 

3) Avaliação centrada nos consumidores ou participantes (Scriven); 

4) Avaliação desenvolvida na prática profissional, nos especialistas (Eisner); 

5) Avaliação da clarificação de alternativas contraditórias (Levine, Wolf); 

6) Avaliação orientada para a participação (Guba, Stake).  

 

Para mim, e seguindo a linha proposta por Lesne (1984, p. 132, referenciado por 

Rodrigues, 1999, p.25), “avaliar é pôr em relação, de forma explícita ou implícita, um 

referido (o que é constatado ou apreendido de forma imediata, objecto de investigação 

sistemática, ou de medida) com um referente (que desempenha o papel de norma, de 

modelo, do que deve ser, objectivo perseguido, etc.)”. Na realidade, trata-se, como Figari 

(1996, p.52-56)
36

 explica, “de uma tentativa de «figuração do real» através de uma 

«construção abstracta» - modelo – o qual, ao organizar e explicar … a realidade, facilita a 

sua compreensão e, consequentemente” o seu conhecimento” (Vilhena, 2000, p.152)
37

. 

Deste modo, o “elemento central da operação de avaliação corresponde à explicitação ou 

construção do referente, ou seja, à referencialização
38

” (Rodrigues, 1999, p. 27).  

 

Na realidade e tal como Guba e Lincoln (1989, p.21, citado por Martins, 2006, p.17) 

destacam “não existe uma forma única para definir Avaliação”. Por conseguinte, “não 

nos podemos referir a uma «teoria da avaliação» ou mesmo a «modelos de avaliação
39

»” 

(Fernandes, 1994, p. 9). 

                                                 
35 Fernandes, D. (1994). Contornos de uma experiencia de avaliação desenvolvida no Instituto de Inovação Educacional 

(1990-1993). In Boletim SPEF, 10/11, 7-32. 
36 Figari, G. (1996). Avaliar: que referencial? Porto: Porto Editora.  
37 Vilhena, T. (2000). Avaliar o extracurricular. A referencialização como nova prática de avaliação. Porto: Edições 

Asa. 
38 A referencialização designa o processo de elaboração de um referente relativo a um objecto ou situação a estudar, “e 

em relação ao qual poderão ser estabelecidos diagnósticos, projectos de formação e avaliação” (Figari, 1996, p. 52). 
39 De acordo com Nevo (p.15) muitas abordagens têm sido indevidamente referidas como “modelos”, como por 

exemplo, o Modelo C.I.P.P. (Stufflebeam); o Modelo sem referência a objectivos (Scriven) ou o Modelo de avaliação 

respondente (Stake), uma vez que nenhum deles inclui um grau suficiente de complexidade e perfeição para poderem 

ser designados como tal. Stake (1981, citado por Nevo (p.15) sugeriu que os mesmos deveriam ser referenciados como 

“persuasions”. 
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Segundo Torres (2000, p. 57), a falta de tradição, a ausência de terminologia 

específica, assim como experiência pedagógica no âmbito da avaliação permite 

desencadear um rol de conceitos relacionados com o termo avaliação, nomeadamente, 

investigação, rendimento, apreciação, classificação, decisão, indicadores, juízo de valor, 

valoração, medição, nota, teste, exames, aprovação, entre outros.  

Todavia é importante destacar que: 

 

actualmente, estamos já distantes do velho conceito de avaliação como 

constatação de um certo nível de aprendizagem do aluno. É necessário avaliar 

não apenas conhecimentos, mas também habilidades e atitudes. É necessário 

conhecer as características dos processos e não apenas as dos resultados, por 

outro lado, a avaliação deve incidir, também, sobre a actividade do professor, 

sobre o desenvolvimento dos programas, sobre a efectividade dos recursos e 

sobre a influência dos contextos organizativos e ambientais (Rosales, 1992, p.9, 

citado por Torres, 2000, p.56). 

  

Em suma, é importante compreender que a avaliação é  

 

uma construção social complexa que envolve pessoas que funcionam em 

determinados contextos, com as suas práticas e políticas próprias, e que envolve 

também a natureza do que está a ser avaliado que, por sua vez, também tem as 

suas finalidades, lógicas e políticas próprias. Por isso, qualquer que seja a 

perspectiva teórica ou filosófica adoptada …, dificilmente as avaliações 

contemporâneas poderão contornar as questões sociais, políticas e éticas assim 

como as questões relativas à sua utilização, à participação dos intervenientes e 

aos potenciais utilizadores (Fernandes, 2008, p.5)
40

. 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Fernandes, D. (2008). Avaliação do desempenho docente: desafios, problemas e oportunidades. Cacém: Texto 

Editores Lda. 
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Objectos da avaliação 

Guba e Lincoln (1994, citado por Ribeiro, 2007, p. 23)
41

 “definem avaliação como 

forma de investigação, cujo foco pode incidir num programa, processo, produto, 

organização e pessoa”. Para Rodrigues (1999, p.18), no domínio da educação, “a 

avaliação tem abrangido os mais diversos níveis, aspectos e elementos”, tais como alunos 

professores, projectos, programas, reformas educativas, políticas da educação, entre 

outros.  

Aos vários domínios práticos de aplicação da avaliação, Sriven (1994, destacado por 

Fernandes, 2008, p.7) designou por Big Six: avaliação de programas, avaliação de 

pessoas, avaliação de desempenho, avaliação de produtos, avaliação de propostas e 

avaliação de políticas.  

 

Avaliação das aprendizagens 

O conceito de aprendizagem “pode ser definido de forma sintética como o modo como 

os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o 

comportamento. Contudo, a complexidade desse processo dificilmente pode ser explicada 

apenas através de recortes do todo”
42

. De acordo com D’Ambroiso (1999, p.86, 

parafraseando Lago, 2007, p.257)
43

 “ (…) aprendizagem é a aquisição de capacidades de 

explicar, de aprender e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. Não é o 

mero domínio de técnicas, habilidades e muito menos a memorização de algumas 

explicações e teorias” 

Schimitz descreve aprendizagem como "um processo de aquisição e assimilação, mais 

ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir" 

(Staub, s.d.)
44

.  

 

                                                 
41 Ribeiro, A. M. C. (2007). A avaliação das aprendizagens por portefólio no Ensino Superior: dois estudos de caso. 

Tese de mestrado em Ciências da Educação (Avaliação em Educação) não publicada. Universidade de Lisboa. 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 23-47, 1. 
42 Aprendizagem. Consultado no dia 20 de Maio de 2007 através de http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem 
43 Lago, Z. (2007). Avaliação das aprendizagens: metodologias e práticas que possibilitam avanços. In Melo, M. M. 

(org.), Avaliação na Educação. Pinhais: Editorial Melo, 257-264. 
44 Staub, A. L. P. (s.d.). Teorias de Aprendizagem. Consultado no dia 20 de Maio de 2007 através de 

http://www.ufrgs.br/tramse/med/textos/2004_08_04_tex.htm 
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Uma vez que o conceito de avaliação é muito amplo e complexo, provoca uma grande 

confusão ao estender-se nos diversos âmbitos da educação. 

Conforme é referido pelo Instituto para a Inovação na Formação a avaliação das 

aprendizagens “visa aferir em que medida os saberes adquiridos foram efectivamente 

mobilizados para os respectivos contextos de aplicação” (Inofor, 2002, p.025)
45

. De 

acordo com Fernandes (2005, p.16) a avaliação das aprendizagens é “todo e qualquer 

processo deliberado e sistemático de recolha de informação, mais ou menos participado e 

interactivo, mais ou menos negociado, mais ou menos contextualizado, acerca do que os 

alunos sabem e são capazes de fazer numa diversidade de situações”. 

Como não poderia deixar de ser, esta concepção de avaliação exige um compromisso 

por parte de todos os implicados. “Só desta maneira será possível tomar medidas que 

possam contribuir para o aperfeiçoamento do ensino” (Rosales, 1992, p.9, citado por 

Torres, 2000, p.57). 

 

Avaliação educacional – funções e tipos  

A avaliação educacional abarca um amplo número de objectivos e as suas funções 

podem ser muitas e diversificadas, inclusivamente coincidentes com algumas 

modalidades de avaliação.  

A principal função da avaliação educacional será a melhoria da qualidade das decisões 

relativas, quer ao ensino, quer à educação (Popham, 2002, p.10, citado por Ribeiro, 2007, 

p.28). Para Ramos (1989, p. 52, citado por Ribeiro, 2007, p.28) é possível distinguir 

quatro funções da avaliação educacional: a função diagnóstica, prognóstica, orientadora e 

de controlo.  

A primeira função é “efectuada antes de uma acção de formação ou de uma sequência 

de aprendizagem, tem a finalidade de produzir informações que permitem orientar o 

formando para uma «área» adequada ao seu perfil, ou de ajustar esse perfil” (Hadji, 1994, 

p.186)
46

; a função prognóstica “versa sobre as possibilidades de êxito ulterior em função 

do que, actualmente, parece aprendido. Atribuímos um valor preditivo às informações 

fornecidas pela avaliação, que tem neste caso por «objecto» guiar e orientar” (Hadji, 

                                                 
45 Instituto para a Inovação na Formação (2002). Avaliação da formação. Glossário anotado. 
46 Hadji, C. (1994). A avaliação, regras do jogo. Das intenções aos instrumentos. Porto: Porto Editora. 
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1994, p.62); a função orientadora estimula e apoia o estudante no seu processo de 

aprendizagem e na sua orientação pessoal; por fim a função de controlo tem como 

finalidade a verificação, selecção e certificação dos processos de ensino e aprendizagem. 

Cardinet (1997, recolhido em Hadji, 1994, p. 164) apresenta as funções de orientação 

(direccionada para as condições de aprendizagem), de regulação (direccionada para os 

processos de aprendizagem) e de certificação (relacionada com os resultados da 

aprendizagem). 

Outros autores, tais como Emery, Saunders, Dann e Murphy (1989, referenciado por 

Rosado & Silva, s.d.)
 47

, apontam como funções:  

 apoiar o aluno na sua aprendizagem,  

 auxiliar o professor na avaliação do currículo,  

 tornar acessível a informação a outros intervenientes no processo educativo.  

 

Actualmente, a face mais visível da prática da avaliação é a sua função pedagógica, na 

qual se cruzam quatro dimensões indicadas por Pacheco (1994, descrito por Rosado & 

Silva, s.d.): 

1) uma dimensão pessoal, visando a estimulação do sucesso dos alunos, 

2) uma dimensão didáctica, com as fases de diagnóstico, melhoramento e 

verificação dos resultados da avaliação,  

3) uma dimensão curricular, envolvendo a possibilidade de realizar 

adaptações curriculares face às necessidades dos alunos  

4) uma dimensão educativa, com a avaliação da qualidade da educação. 

 

No que diz respeito aos tipos de avaliação, os mesmos são definidos em função das 

metas e objectivos estipulados, originando um vasto leque de denominações 

terminológicas, tais como, avaliação contínua, avaliação criterial, avaliação diagnóstica, 

avaliação externa, avaliação final, avaliação formativa, avaliação inicial, avaliação 

normativa, entre outras.  

                                                 
47 Rosado & Silva (s.d.). Conceitos básicos sobre avaliação das aprendizagens. Consultado no dia 20 de Dezembro de 

2006 através de http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/conceitos.htm 

http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/conceitos.htm
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No âmbito do presente relatório, apenas me cingirei, muito sucintamente, aos 

seguintes tipos de avaliação: a avaliação diagnóstica; a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa. 

 

Avaliação Diagnóstica 

Esta modalidade de avaliação pode ser entendida em vários sentidos. Noizet e 

Caverni (1985), referindo-se a um desses sentidos, esclarecem que serve para 

avaliar a capacidade que um aluno possui para frequentar determinados cursos 

ou disciplinas, estando ligada à orientação escolar, à avaliação de capacidades 

dos alunos e não, exclusivamente, aos conteúdos educativos. Esta avaliação 

pode, assim ser externa ao processo de ensino-aprendizagem, não o 

influenciando directamente (Rosado & Silva, s.d). 

 

É considerada uma preparação inicial
48

 para a aprendizagem, através da qual se 

verifica quais as bases teóricas que os alunos possuem, incidindo sobre o próprio, os seus 

interesses e as suas dificuldades, sobre o professor ou sobre o programa. Destina-se a 

verificar se os alunos se encontram na posse de conhecimentos, aptidões ou capacidades 

necessárias à aprendizagem de uma determinada matéria. De forma análoga, Forns (1980, 

p. 110, citado por Torres, 2000, p. 109) refere que este tipo de avaliação “tratará de 

conhecer se o sujeito em questão possui um potencial suficiente …. que lhe permita levar 

a cabo certo tipo de actividades (ou estudos) com um nível de sucesso aceitável”. 

Sendo realizada no início de um determinado curso ou unidade de ensino, permite “ao 

professor proceder a ajustamentos, tendo pois uma função de orientação” (Martins, 1996, 

p. 22, indicado por Torres, 2000, p. 109), por conseguinte serve de base à avaliação 

formativa. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 A avaliação diagnóstica realiza-se sempre no início do processo. Talvez por esta razão, a avaliação diagnóstica seja, 

por vezes, identificada como avaliação inicial.  
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Avaliação formativa 

A avaliação formativa como uma avaliação para as aprendizagens (Fernandes, 2007, 

p. 265)
49

, visa “regular o processo de ensino-aprendizagem, detectando e identificando 

metodologias de ensino mal adaptadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos” 

(Rosado & Silva, s.d), sendo o feedback o seu fio condutor. Abrecht (1994, parafraseando 

Rosado & Silva, s.d) “sintetiza a importância da avaliação formativa, considerando-a não 

como um método mas antes como uma atitude: «Os grandes objectivos da avaliação 

formativa são, de facto, a consciencialização, por parte do aluno, da dinâmica do processo 

de aprendizagem…»”. 

A avaliação formativa está intrinsecamente associada a processos de auto-avaliação, 

de auto-controle e de auto-regulação, exigindo “práticas diferenciadas de autonomia, que 

exigem novas e inovadoras formas de desenvolvimento curricular, de participação dos 

professores no seu próprio desenvolvimento profissional ou de organização e de 

funcionamento dos grupos que constituem a escola” (Fernandes, 2007, p.5)
50

. 

Portanto, a avaliação formativa deverá ser uma parte integral do processo educativo, 

fornecendo continuadamente tanto feedback como feedforward e devendo, portanto, ser 

sistematicamente incorporado nas estratégias e práticas de ensino em todos os níveis 

(DES, 1988, citado por Smith & Gorard, 2005, p.22)
51

. 

 

O feedback que é fornecido ao aluno constitui, segundo Emery, Saunders, Dann e 

Murphy (1989, citado por Rosado e Silva, s.d), “um contributo para o melhoramento da 

sua motivação e auto-estima”. Para Fernandes (2005, p.84) “através de um feedback 

regular e sistematicamente providenciado, os alunos podem começar a desenvolver 

competências de auto-avaliação e de auto-regulação das suas aprendizagens durante, e 

não apenas no final, de um dado período de ensino e aprendizagem. Consequentemente, 

podem utilizar o feedback como orientação para melhorar ou corrigir o caminho que 

vinham seguindo…”. Segundo Biggs (1998, citando Fernandes, 2005, p. 83) “o feedback 

                                                 
49 Fernandes, D. (2007). Vinte e cinco anos de avaliação das aprendizagens: uma síntese interpretativa de livros 

publicados em Portugal. In Estrela, A. (org.). Investigação em Educação. Teorias e práticas (1960-2005). Lisboa: 

EDUCA, 261-305. 
50 Fernandes, D. (2007). Prefácio. Limitações e potencialidade da avaliação educacional. In Melo, M. M. (org.), 

Avaliação na Educação. Pinhais: Editorial Melo, 3-6. 
51 Smith, E. & Gorard, S. (2005). They don’t give us our marks: the role of formative feedback in student progress.  In 

Assessment in Education, 21-38, 12(1). 
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deve [dar aos alunos] informação que os ajuda a alterar (melhorar) o referido estado se tal 

se revelar necessário”. Na sequência desta opinião, Smith e Gorard (2005, p.23) afirmam 

que é crucial que a qualidade do feedback forneça aos alunos uma orientação em como 

melhorar, assim como oportunidades e apoios para compreenderem como poderão 

realizar essa melhoria. Assim, “o aluno sente-se mais «dono» da situação, podendo 

conhecer, a todo o momento, qual é o seu nível de progresso em relação com o 

desenvolvimento do seu plano de trabalho” (Rosales, 1992, p.110)
52

.  

 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa está mais preocupada com a revelação do estado dos alunos e 

menos com a regulação dos processos de aprendizagem. Para Lewy (1979, p.12)
53

 este 

tipo de avaliação realiza-se “no final do processo de desenvolvimento” e está “mais 

associada à prestação de contas, à certificação e à selecção” (Fernandes, 2005, p.58). A 

característica fundamental da avaliação sumativa é, na opinião de Bloom, Hastings e 

Madaus (1971, citando Rosado & Silva, s.d.): "o julgamento do aluno…em relação à 

eficiência da aprendizagem ou do ensino uma vez concluídos". 

Este tipo de avaliação pode dividir-se, segundo a sua finalidade ou função
54

 

(Casanova, 1995, indicado por Torres, 2000, p.104), em avaliação sumativa interna – 

“determina e valoriza, com base em avaliações formativas anteriores, os resultados finais 

alcançados” (Torres, 2000, p.104) – e em avaliação sumativa externa – “efectua o 

controlo de qualidade do produto final” (Torres, 2000, p.104). 

 

Avaliação formativa e avaliação sumativa  

Conforme nos é exposto por Trotter (2006, p.513)
55

, a avaliação sumativa e a 

avaliação formativa estão intrinsecamente relacionadas uma vez que os seus propósitos 

são mutuamente exclusivos. Como assinala Ribeiro, A., Ribeiro, L. (1989, parafraseando 

Rosado & Silva, s.d) “a avaliação formativa não é alternativa à avaliação sumativa; a sua 

                                                 
52 Rosales, C. (1992). Avaliar é reflectir sobre o ensino. Rio Tinto: Edições ASA, 105-114.  
53 Lewy, A. (Ed.). (1979). A Avaliação de Currículo. S. Paulo: E.P.U.-E.D.U.S.P., 3-36. 
54 A tipologia de avaliação proposta por Casanova (1995, indicado por Torres, 2000, p.104) apresenta uma classificação 

de acordo com a funcionalidade, o normativo, o momento de aplicação e os agentes avaliadores. Esta classificação não 

esgota as modalidades de avaliação, porventura, existentes. 
55 Trotter. E. (2006). Student perceptions of continuous summative assessment. In Assessment & Evaluation in Higher 

Education, 505-521, 31(5). 
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complementaridade resulta não só do facto de permitir uma visão de síntese, mas, 

também, de acrescentar dados à avaliação pois esta é mais global…o que permite avaliar 

a retenção dos objectivos mais importantes e verificar a capacidade de transferência de 

conhecimentos para situações novas”. 

Neste sentido, Oliveira & Pereira (1993, p.114, citado por Fernandes, 2006, p.310)
56

 

afirmam que “a avaliação sumativa e a avaliação formativa são dimensões distintas de um 

mesmo conceito e não uma dicotomia” 

Harlen (s.d., p.104)
57

 refere, a este propósito, que utilizar os termos “avaliação 

formativa” e “avaliação sumativa” pode dar a sensação de que são diferentes tipos de 

avaliação ou que estão ligados a diferentes métodos de reunir evidências. Na realidade, o 

fulcro da questão está na forma como a informação é utilizada. Por conseguinte, Harlen 

(s.d., p.104) admite a preferência pela utilização dos termos “avaliação para a 

aprendizagem” e “avaliação da aprendizagem”, sendo a primeira utilizada na tomada de 

decisões que afectam o ensino e a aprendizagem num futuro a curto-prazo, enquanto que 

a segunda é usada para registar o que foi aprendido no passado. 

 

Instrumentos 

Face à reconhecida complexidade dos problemas de ensino-aprendizagem e da sua 

avaliação esboça-se, presentemente, a necessidade de utilizar, quer metodologias 

quantitativas, quer qualitativas, através de um processo progressivo de aperfeiçoamento, 

adequação às situações e articulação entre as várias técnicas e instrumentos, tais como: 

 Inquérito 

- Entrevistas 

- Questionários 

- Técnicas sociométricas 

- Técnicas projectivas  

 Observação 

- Registos de incidentes críticos 

                                                 
56 Fernandes, D. (2006). Vinte anos de avaliação das aprendizagens: uma síntese interpretativa de artigos publicados em 

Portugal. In Revista Portuguesa de Pedagogia. Universidade de Coimbra. Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação, 289-348, 40-3. 
57 Harlen, W. (s.d.). Chapter 6. On the relationship between assessment for formative and summative purpose, 103-117. 
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- Grelhas de observação 

- Escalas de classificação 

- Escalas de ordenação 

- Listas de verificação 

 Análise documental 

- Análise de conteúdo 

 Testes 

- Testes de aproveitamento 

- Testes de aptidão  

- Medidas de desempenho típico  

 Entre outros 

 

Dado que alguns dos instrumentos são de difícil manuseamento no contexto de sala de 

aula, cabe ao professor, em função das características dos mesmos, das necessidades e 

dos contextos, optar pelo(s) mais adequado(s). Todavia, a escolha de uma técnica e de um 

instrumento em particular depende, entre outros aspectos, do tipo de informação que se 

pretende e do tempo que se dispõe.  

No entanto, nunca é demais relembrar, “que a utilização repetida e exclusiva de apenas 

um mesmo tipo de instrumento de avaliação não permite ver o indivíduo sob todos os 

ângulos, o que pode induzir a erros graves (…). Há que saber dosear a utilização de 

técnicas e instrumentos de avaliação, racionalizando-os no sentido de potencializar os 

valores e esbater a dificuldades do seu uso.” (Fernandes et al, 1994)
58

.  

A utilização contínua e sistemática de instrumentos de avaliação deve “permitir o 

apoio aos professores na planificação do ensino e aos alunos na identificação dos seus 

progressos e dificuldades” (Fernandes et al, 1994)
59

. 

Neste contexto, aceitar a subjectividade em avaliação é condição para um 

aprofundamento dos problemas e uma melhor aproximação da realidade. É ainda a forma 

                                                 
58 Fernandes et al (1994). Instrumentos de avaliação: diversificar é preciso. In Pensar avaliação, melhorar a 

aprendizagem. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 
59

 Fernandes et al (1994). Que instrumentos utilizar na observação. In Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem. 

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional. 
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mais eficaz de tentar controlá-la, evitando a ilusão de que a objectividade é possível e de 

que o aluno é aquilo que o teste mede. 

 

Características essenciais dos instrumentos de avaliação 

Os instrumentos de avaliação desempenham diversos papéis. Assim, para além do tipo 

de instrumento utilizado e os fins a que se destinam os resultados, todos os instrumentos 

devem possuir determinadas características, como:  

a) Validade: “característica que permite verificar se um instrumento de avaliação 

mede efectivamente aquilo que é suposto medir” (Inofor, 2002, p.048); 

b) Fidelidade: “característica que permite verificar se os instrumentos produzem 

resultados semelhantes, quando aplicados, várias vezes, em situações idênticas” 

(Inofor, 2002, p.038), isto é, “refere-se à consistência dos resultados da avaliação.” 

(Pinho, 1992, p.3.12)
 60

. 

c) Objectividade: “É o grau com que avaliadores (…) [diferentes] obtêm os 

mesmos resultados com o mesmo instrumento de medida” (Pinho, 1992, p. 3.13); 

d) Praticabilidade: “Na selecção e administração dos instrumentos de avaliação, 

não podem ser negligenciadas questões de ordem prática, tais como, a facilidade de 

administração, o tempo requerido para administração, a facilidade de comunicação 

e aplicação dos resultados”, entre outros (Pinho, 1992, p. 3.13). 

 

Exames Nacionais 

O sistema educativo português prevê a realização de exames nacionais do Ensino 

Básico e de exames finais nacionais do Ensino Secundário. Ambos são instrumentos de 

avaliação sumativa externa da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da 

Educação e enquadram-se num processo que contribui para a certificação das 

aprendizagens e competências adquiridas pelos alunos e, paralelamente, são instrumentos 

de regulação das práticas educativas, no sentido de promover a melhoria sustentada das 

aprendizagens.  

 

                                                 
60 Pinho, A. V. (1992). Avaliação da Formação. Marinha. 
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São vários os autores que tecem duras críticas a este tipo de instrumento de avaliação. 

Para Alves (1999, citado por Torres, 2000, p.73)  

 

“… os exames são sobretudo um poderoso instrumento ao serviço da 

selectividades social, reduzem o ensino e as aprendizagens ao que é testável 

numa prova de papel e lápis, restringem o currículo aos saberes muitas vezes 

inúteis para a vida pessoal, social e profissional, produzem a desigualdade e a 

injustiça dada a diversidade das situações de ensino e aprendizagem (…)”.  

 

Contrariamente, Torres (2000, p.74) menciona que Hotyat (1996), citado por Zabalza 

(1994, p. 219), avulta a “importância dos exames nos processos de ensino: «O exame é, 

em todos os países, uma norma oficial, indispensável para assinalar a meta, para obrigar a 

juventude a um esforço mais enérgico e sustentado (…)»”. 

Félix Pécaut (parafraseado por Fernandes, 2005, p.11) menciona que “os exames 

constituem uma sanção oficial, indispensável para assegurar a existência de bons estudos, 

isto é, para lhes definir um objectivo e para obrigar a juventude a realizar esforços mais 

energéticos e continuados”. Nesta mesma linha, Belhoste (explanado por Fernandes, 

2005, p.11) indica que os exames  

 

são essenciais para definir políticas de selecção ou de abertura, para construir 

estratégias de valorização do ensino público ou de reforço do ensino privado, 

para encaminhar os alunos para percursos académicos ou profissionalizantes. Em 

Portugal, como no resto do mundo, a mudança do sistema de avaliação é sempre 

o ponto crítico de qualquer reforma ou inovação. 

 

Professores e outros intervenientes na avaliação - clarificação de questões 

A avaliação não deverá ser, necessariamente, uma tarefa exclusiva dos professores, 

podendo mesmo, com muitas vantagens, ser partilhada com os diversos agentes 

educativos. “Neste sentido a avaliação deve ser entendida como uma negociação entre 

participantes com responsabilidades particulares definidas, resultando de um diálogo 

entre os intervenientes” (Rosado & Silva, s.d.).  
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Para Tiknaz & Sutton (2006, p.330)
61

 no processo de avaliação formativa, o 

envolvimento dos alunos na avaliação das suas aprendizagens, com uma ênfase particular 

em como estão a progredir, é crucial. Em vez de serem receptores passivos de informação 

acerca da sua aprendizagem, estes tornam-se reactivos no estabelecimento, monitorização 

e interiorização da informação. 

 

Reflectindo... 

Nesta fase do trabalho, e após a caracterização do sistema de avaliação dos alunos dos 

ensinos básico e secundário, de acordo com os normativos legais em vigor, e a síntese de 

literatura no domínio científico da avaliação das aprendizagens, é essencial redigir uma 

reflexão crítica que possa contrastar o conteúdo dos referidos normativos com a literatura 

revista. 

 

Concepções e práticas de avaliação  

Para Neves, Jordão e Santos (2004, p.48)
62

 “a avaliação constitui-se hoje como uma 

exigência incontornável em todos os níveis da educação com particular destaque para a 

avaliação das aprendizagens”, que domina as preocupações de todos os implicados na 

educação.  

Em Portugal, existem poucos estudos acerca da investigação educacional publicada e o 

seu impacto. Fernandes e Esteves (1995, p.27, parafraseando Neves, Jordão e Santos, 

2004, p.49) referem, a este respeito, que “«[o]s primeiros ensaios de pesquisa em 

educação datam entre nós dos finais do século [XIX]», mas «[s]ó nos finais da década de 

50 [do século XX], a investigação em educação começou a ser reconhecida como 

instrumento apropriado à busca de alternativas inovadoras às políticas e às práticas de 

ensino»”.  

Contudo, “apesar dos progressos alcançados, é necessário reconhecer as fragilidades 

que caracterizam a investigação e a produção teórica no domínio da avaliação das 

                                                 
61 Tiknaz, Y. & Sutton, A. (2006). Exploring the role of assessment tasks to promote formative assessment in Key 

Stage 3 Geography: evidence of twelve teachers. In Assessment in Education, 327-343, 13(3).  
62 Neves, A.; Jordão, A. P.; Santos, L. (2004). Investigação publicada em Portugal, entre 1971 e 2003, acerca da 

avaliação das aprendizagens: seu levantamento e análise. In Revista Portuguesa de Investigação Educacional. 

Universidade Católica Portuguesa, 47-71, 3. 
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aprendizagens. Um domínio reconhecidamente imprescindível para transformar e 

melhorar as actuais realidades educativas” (Fernandes, 2006, p.289). 

Para Roldão (2005, p.41)
63

 avaliar “é um conjunto organizado de processos que visam 

(1) o acompanhamento regulador de qualquer aprendizagem pretendida, e que 

incorporam, por isso mesmo (2) a verificação da sua consecução”. Por conseguinte, é 

imprescindível desenvolver mecanismos de acompanhamento do processo, de modo a 

adaptá-lo sempre que necessário. Esta definição do termo vai ao encontro dos resultados 

apresentados por Neves, Jordão e Santos (2004, p.58) quando enunciam: “a concepção de 

avaliação enquanto integradora e reguladora do processo de ensino aprendizagem e 

facilitadora do mesmo, portanto, fundamental para o melhoramento da aprendizagem 

afigura-se dominante”. Independentemente do anteriormente citado, convém referir que 

algumas investigações (Campos, 1996; Ferreira, 2000; Neves e Campos, 1995, Leite, 

1998; Martins, 1996, citado por Neves, Jordão e Santos, 2004, p.58) apontam para a 

inexistência de uma quadro teórico explícito. Consequentemente, não parece de todo 

impossível prever práticas ancoradas a concepções de avaliação tradicionais com 

carácter, permanentemente, classificativo, certificativo e selectivo (Baião, 2001, p.84, 

indicado por Neves, Jordão e Santos, 2004, p.59). 

Na verdade, apesar dos esforços desenvolvidos no sistema educativo português, 

continuam a prevalecer modelos que privilegiam a atribuição de classificações em 

detrimento de uma análise cuidada das reais aprendizagens e competências dos alunos
64

. 

Deste modo, é possível destacar que a conotação mais forte do conceito de avaliação 

se prende com a dimensão de classificação e certificação, por um lado, e a de conteúdos a 

saber, por outro. “Alimenta-se, assim, uma cultura «noto-dependente»” (Roldão, 2005, 

p.40). Com efeito, é possível inferir que estamos perante a institucionalização, 

formalização e ritualização de práticas avaliativas representadas e reproduzidas num 

desempenho empobrecido. De acordo com Roldão (2005, p.42) “a inexistência de uma 

cultura avaliativa, a par de uma tradição de escassa análise e reflexão curriculares na 

formação e na prática dos professores, e o peso de um sistema centralizado e normativo, 

                                                 
63 Roldão, M. C. (2005). Gestão do currículo e avaliação de competências – as questões dos professores. Lisboa: 

Editorial Presença, 3. 
64 Guerra (2003, p.43), a este propósito, chama a atenção para: “A este processo, alguém, um dia, chamou «o milagre 

do funil». Entra-se pelo gargalo largo (avaliação de conteúdos, de conceitos, de procedimentos, de atitudes, de esforço, 

etc.), mas sai-se pelo gargalo estreito culminando numa classificação numérica”. 
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conduzem a uma cristalização de concepções que torna difícil o questionamento”, 

conduzindo a uma escola como instituição pouco reflexiva e bastante imobilista
65

.  

Todavia, é importante assinalar que alguns estudos sugerem que a associação do acto 

avaliativo às funções de certificação e de selecção provocam sentimentos de angústia e de 

insegurança, originando a necessidade de utilização da classificação, isenta de 

insegurança e subjectividade.  

 

Relativamente à avaliação das aprendizagens, esta “é entendida como um processo 

complexo que faz parte integrante das rotinas pedagógicas das salas de aula” (Fernandes, 

2007, p.281). “A investigação realizada nos últimos anos evidencia com clareza o papel 

que a avaliação das aprendizagens poderá ter na melhoria do ensino e das aprendizagens” 

(Fernandes, 2006, p. 291).  

O sistema educativo português, após os numerosos esforços que se desenvolveram na 

sequência da publicação da Lei de Bases dos Sistema Educativo em 1986 (Lei n.º 46/86, 

de 14 de Outubro), ostenta três orientações essenciais para o sucesso dos alunos nos 

ensinos básico e secundário, entre outras igualmente importantes: 

1. A avaliação formativa deve prevalecer nas salas de aula sobre qualquer outra 

modalidade de avaliação, concretamente a avaliação sumativa; 

2. O processo de ensino-aprendizagem deve ser partilhado, não só com os alunos 

e encarregados de educação, mas também com outros professores e 

intervenientes no processo educativo; 

3. Deve ser dada prioridade à progressão dos alunos, sendo a retenção uma 

medida excepcional. 

Neste sentido, Santos (2003, referenciado por Fernandes, 2006, p. 325) menciona que: 

1. A avaliação formativa foi prevalecendo continuadamente; 

2. “Os testes escritos foram cedendo lugar a outras formas de recolha de 

informação mais informais, associadas às acções orientadas para apoiar os 

alunos”, onde o paradigma como interacção social foi prevalecendo; 

3. “A avaliação interna foi tendo uma relevância crescente conduzindo a um 

maior equilíbrio com a avaliação externa”. 

                                                 
65 Neste sentido, podemos falar em insucesso da escola e não, apenas, de insucesso escolar dos alunos. 
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Reflectindo... 

Sobre as três orientações enunciadas na Lei de Bases do Sistema Educativo 

Predomínio da Avaliação formativa 

Através da descrição expressa anteriormente, é possível verificar que a avaliação 

formativa, associada à melhoria e desenvolvimento das aprendizagens e do ensino, deverá 

prevalecer à avaliação sumativa - destinada a classificar e a certificar os alunos, 

ocorrendo apenas para fazer balanços globais sobre o que os alunos sabem e são capazes 

de fazer. 

Neste contexto, “a investigação tem evidenciado claramente que a utilização 

sistemática e regular das práticas de avaliação formativa melhoram de forma muito 

significativa as aprendizagens das crianças e dos jovens e, consequentemente, a qualidade 

geral do sistema educativo” (Fernandes, 2007, p.588).  

Black & Wiliam (1998a; 1988b; destacado por Fernandes, 2006, p. 291) sublinham 

que a preponderância de práticas formativas permitem: 

 melhorar substancialmente as aprendizagens dos alunos, apresentando, os 

mesmos, menos dificuldades de aprendizagem; 

 melhorar os resultados em provas de avaliação externa. 

Deste modo, esta prática avaliativa deve fazer parte integrante do ensino e da 

aprendizagem e estar relacionada com: 

 a definição clara de critérios de avaliação relativos às competências a 

desenvolver e a sua, posterior, divulgação; 

 a utilização de uma diversidade de estratégias e de instrumentos de avaliação;  

 a auto-avaliação e a auto-regulação das aprendizagens por parte dos alunos e o 

feedback constante por parte dos professores;  

 a participação dos alunos e de diversos intervenientes no processo de 

avaliação, predominando, então, a transparência de procedimentos 

avaliativos
66

. 

Nesta conformidade, e de acordo com o expresso na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, a aquisição de conhecimentos não é a única dimensão digna de avaliação (o 

                                                 
66 Atente-se a este propósito Luckesi (1980, recordado por Cipriano, 2007, p.45) quando clarifica que a “«avaliação na 

sala de aula tem que estar para além do autoritarismo», fundamentada numa concepção de conhecimento, sociedade e 

educação, que possibilite ampliar a compreensão do processo avaliativo para além da verificação”.  
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que se constata na realidade escolar (Pacheco, s.d., p. 119)
67

). Outras dimensões, tais 

como o desenvolvimento de capacidades e a promoção de atitudes e valores (Fernandes et 

al, 1994)
68

, também deverão ser equacionadas no alinhamento entre o currículo e a 

avaliação. 

Neves, Jordão e Santos (2004, p. 59), no estudo efectuado à investigação publicada em 

Portugal, entre 1971 e 2003, acerca da avaliação das aprendizagens, enunciam que grande 

parte dos professores percepciona a avaliação formativa como importante, dado o seu 

carácter regulador e diferenciador da aprendizagem. “Mas depois [os professores] 

referem que não se sentem preparados para a pôr em prática, reconhecendo falta de 

formação para estruturar instrumentos de registo, afirmando que não têm tempo para a 

realizar e cumprir o programa”, tendo “dificuldade[s] em articular a avaliação formativa 

com a avaliação sumativa vendo nesta a melhor forma de contribuir para o sucesso dos 

alunos” (Fernandes, 2007, p. 592). As concepções erróneas dos professores acerca deste 

tema, as inadequações na organização e funcionamento das escolas, assim como a 

pressão da avaliação externa são outros factores que contribuem para a não 

implementação da avaliação formativa durante o processo de ensino-aprendizagem 

(Fernandes, 2006, p.39)
69

. 

Não obstante o supracitado, é importante salientar que “algumas investigações têm 

revelado que há professores que começam a ter práticas de avaliação marcadamente 

formativas e que, por isso, diversificam os seus instrumentos e as suas estratégias de 

avaliação e envolvem activamente os alunos nos processos de avaliação e de 

aprendizagem” (Fernandes, 2007, p. 590). Por conseguinte é possível afirmar que há 

necessidade de se mudar não só as práticas de avaliação mas, principalmente, as atitudes 

dos principais intervenientes no processo pedagógico. “Ora, nunca como agora parece ser 

necessário investir mais nas avaliações que se desenvolvem pelos professores nas salas de 

aula” (Fernandes, 2007, p. 599). 

Dada a importância desta modalidade de avaliação e das suas comprovadas 

potencialidades no ensino e na aprendizagem, é indispensável construir um quadro 

                                                 
67 Pacheco, J. A. (s.d.). A avaliação da aprendizagem. In Almeida, L. & Tavares, J. (orgs.). Conhecer, aprender e 

avaliar.  Porto: Porto Editora, 103-129. 
68 Fernandes et al (1994). Testes: sim ou não. In Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem. Lisboa: Instituto de 

Inovação Educacional. 
69 Fernandes, D. (2006). Para uma teoria da avaliação formativa. In Revista Portuguesa de Educação, 21-50, 19(2). 
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conceptual sólido que permita a clarificação desta temática e sustente a melhoria das 

práticas quotidianas. “Sem este quadro dificilmente se poderão criar abordagens 

suficientemente sólidas que apoiem a melhoria das práticas” (Fernandes, 2007, p.291). 

 

Intervenientes no processo avaliativo 

Neves, Jordão e Santos (2004, p. 59) afirmam que “os professores continuam a ser os 

principais, se não mesmo os únicos, intervenientes no processo de avaliação com 

exclusão dos pais, dos técnicos e dos alunos”, onde os últimos apenas são solicitados no 

final do período para se pronunciarem acerca da sua classificação. De acordo com a 

análise proporcionada por Fernandes (2006, p.325), os alunos “têm uma visão de 

avaliação como um processo centrado no professor, que ocorre essencialmente no fim do 

período, baseado em testes e sem a sua participação activa”. Ora, deste modo, a avaliação 

parece poder ser vista, para os alunos, não como um momento reflexivo sobre o seu 

estado, mas sim como um momento onde é determinado o nível em que os mesmos se 

encontram, não contribuindo para a ultrapassagem ou superação das suas dificuldades. 

Portanto, as representações que os alunos apresentam acerca da temática avaliação têm 

uma base comum: o facto de terem características de uma avaliação essencialmente 

sumativa, isto é, mais preocupada com a revelação do estado dos alunos e menos com a 

regulação dos processos de aprendizagem.  

O processo desenvolvido pelo professor para chegar “à dita nota final” “é algo sobre o 

qual os alunos têm ideias, muitas vezes relativamente vagas quanto à forma como são 

concretizadas, mas suficientemente claras para as poder explicitar” (Santos & Pinto, 

s.d.)
70

. 

 

Retenção dos alunos no ensino básico só no final de cada ciclo 

Tal como ficou patente anteriormente, uma das funções da avaliação é a certificação. 

No final de um processo de ensino-aprendizagem, especificamente no final de cada 

período lectivo, o aluno é, em princípio, globalmente avaliado. Por consequência, é-lhe 

atribuída uma classificação que determinará a sua mobilidade escolar, isto é, a sua 

retenção ou progressão.  

                                                 
70 Santos & Pinto (s.d.). O que os alunos pensam sobre a avaliação. Consultado no dia 20 de Dezembro de 2006 

através de www.educ.fc.ul.pt/docentes/msantos/Alunos.pdf 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/msantos/Alunos.pdf
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Apesar da retenção ser uma medida excepcional, na prática “ela é mesmo a decisão 

mais predominante” (Fernandes, 2007, p. 589). Há várias razões que podem explicar as 

elevadas taxas de reprovação e também de abandono escolar no sistema educativo 

português. Quer a forma como é ministrado o ensino, quer o processo avaliativo estão 

relacionadas com este fenómeno. A distância patente entre o que é proposto legalmente e 

a prática real no quotidiano é outra causa a apontar.  

No entanto, é de salientar o seguinte: “verifica-se que os professores percepcionam o 

sucesso educativo dos alunos como resultado de uma medida administrativa – a 

«passagem automática» (Afonso, 1998), enquanto fuga às «burocracias» exigidas pela 

retenção” (Neves, Jordão e Santos, 2004, p. 62), desvalorizando, deste modo, os efeitos 

das aulas de recuperação e do apoio ao estudo. 

Neste contexto, Guerra (2003, p.44)
71

 indica que “Se o fundamental é a aprovação, 

desvirtua-se o sentido da aprendizagem”. Para Cunha (2004, p.9)
72

 “A estratégia para 

superar este problema [insucesso escolar] passa, necessariamente, por ajustar curricula e 

conteúdos programáticos, conferindo-lhes maior coerência e sequencialidade, não 

sacrificando os níveis de exigência…, nem à progressão a qualquer custo”. 

Para efeitos de certificação e de progressão é dada uma maior ênfase à avaliação 

sumativa interna. “No entanto, há também quem critique o peso relativo da avaliação 

interna, considerando-o excessivo, argumentando que a validade e a fiabilidade das 

avaliações realizadas nas salas de aula são geralmente fracas” (Fernandes, 2007, p. 593).  

Na realidade, é perceptível pensar que “neste domínio, muito estará ainda por fazer 

para que os processos relacionados com a avaliação interna posam ser compreendidos em 

benefício de práticas mais consistentes com os desafios pedagógicos e didácticos 

impostos pelos desenvolvimentos nas teorias do currículo e das aprendizagens” 

(Fernandes, 2007, p, 328). 

“As investigações que comparam os resultados obtidos pelos alunos na classificação 

internas e os obtidos nos exames nacionais e/ou provas de aferição constatam que as 

classificações internas (CIF), resultantes do processo de avaliação contínua, são mais 

                                                 
71 Guerra, M. A. S. (2003). Uma seta no alvo. A avaliação como aprendizagem. Porto: Edições ASA. 
72 Cunha, A. (2004). Reforma do ensino secundário. Currículo e avaliação. Síntese e guia prático n.º 47/2004. Porto: 

Edições ASA. 
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elevadas que as avaliações obtidas nas avaliações externas” (Neves, Jordão e Santos, 

2004, p. 59).  

Martins & Silva (2000, enunciado por Fernandes, 2006, p. 318) destacam alguns dos 

problemas inerentes aos exames nacionais, tais como: 

 fiabilidade das classificações; 

 influência, por vezes nefasta, no desenvolvimento do ensino e das 

aprendizagens; 

 índices de dificuldade; 

 erros de elaboração; 

 falta de critérios nas correcções. 

José Maria Alves (1999, p.1, citado por Torres, 2004, p. 73) tece diversas críticas a 

este tipo de instrumento de avaliação, considerando-os indesejáveis e socialmente 

injustos: “De facto, os exames são sobretudo um poderoso instrumento ao serviço da 

selectividade social, reduzem o ensino e as aprendizagens ao que é testável …, restringem 

o currículo aos saberes…, produzem a desigualdade e a injustiça …”. 

No que concerne as provas de aferição, Fernandes (2007, p. 596) destaca que 

 

as avaliações externas sem efeitos na progressão e certificação dos alunos, não 

têm a credibilidade e o prestígio que deveriam ter no sistema educativo 

português.  

(…) este tipo de avaliação externa pode ser uma forma relativamente barata de se 

obter informação de qualidade sobre vários desempenhos do sistemas e uma 

alavanca importantíssima para que se possam induzir boas práticas de ensino e 

de avaliação, promover a investigação ou apoias a tomada de decisões políticas e 

administrativas aos níveis local, regional e nacional. 

 

Influência dos normativos nas práticas de avaliação 

 Embora se constate que a questão da avaliação desempenha um papel fundamental, 

quer no nosso sistema educativo, quer na organização das escolas, originando 

frequentemente polémicas e debates, “não se verificam alterações significativas nas 

prática pedagógica dos professores, na alteração das condições materiais e humanas das 
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escolas, nem em investimentos de formação (…)” (Rodrigues, 1995, p.151, citado por 

Neves, Jordão e Santos, 2004, p. 62).  

Destacam-se tensões e contradições entre as medidas estabelecidas pelos normativos 

legais e o quadro da sua operacionalização, assim como entre as decisões tomadas pelas 

escolas e a percepção que os professores apresentam em relação aos seus efeitos. 

Boavida & Barreira (1992, 361, indicado por Fernandes, 2006, p.315) consideram que 

“(…) legisla-se e manda-se executar sem cuidar verdadeiramente das condições para que 

a lei se cumpra com proveito geral”, temendo-se, eventualmente, que se caminhe para a 

degradação pedagógica se as medidas preconizadas legalmente não colmatarem as 

necessidades e dificuldades dos alunos. 

A este respeito, a “pesquisa tem demonstrado que ainda existe uma significativa 

diferença entre o que é proposto legalmente e o que efectivamente decorre nas escolas 

e/ou nas salas de aula portuguesas” (Fernandes, 2007, p. 581).  

Santos (2003, parafraseando Fernandes, 2006, p.325), “embora reconheça a evolução 

que se tem registado ao longo do tempo … [,] refere que nem sempre há coerência entre o 

princípios enunciados e as orientações de natureza prática”.  

 

“Avaliar para classificar, para seleccionar ou para certificar continuam a ser as 

preocupações dominantes” (Fernandes, 2007, p. 598). Ou seja, apesar do que se preconiza 

legalmente, “o que parece predominar nas salas de aula são avaliações cujo principal 

propósito é o de recolher informações para classificar os alunos e não para os ajudar a 

melhorar e a superar as suas dificuldades” (Fernandes, 2007, p. 590). 

 

Em suma  

Em jeito de conclusão, pode dizer-se que, no que refere à avaliação das aprendizagens 

dos alunos, o sistema educativo português tem, em geral, uma legislação que se pode 

considerar progressista, inovadora e consistente com as principais recomendações 

decorrentes da investigação educacional (Fernandes, 2007, p. 590). De facto, procura 

salvaguardar princípios tão proeminentes como:  

 A avaliação deve ser consistente com a forma como se desenvolve o currículo nas 

salas de aula, fazendo, parte integrante dos processos de ensino e de aprendizagem; 
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 “A avaliação formativa deve predominar nas salas de aula e ter em vista a melhoria 

das aprendizagens e do ensino assim como o desenvolvimento da auto-avaliação e 

da autoregulação por parte dos alunos”, articulando-se com a avaliação sumativa 

(tendo em conta as funções que cada uma deve desempenhar no sistema educativo) 

(Fernandes, 2007, p. 590). 

 “As estratégias, as técnicas e os instrumentos de avaliação devem ser diversificados, 

uma vez que não há nenhuma abordagem que, por si só, seja adequada para todas as 

situações de ensino e aprendizagem” (Fernandes, 2007, p. 590).  

 O processo avaliativo deverá ser transparente e, por isso, os alunos e outros 

intervenientes no processo avaliativo deverão, quer compreender muito bem os 

conteúdos, os processos e os critérios da avaliação, quer participar, activamente, no 

seu desenvolvimento. Portanto, o processo avaliativo não pode limitar-se apenas à 

intervenção dos alunos e do professor. “É necessário que nela participem outros 

intervenientes tais como os pais, outros professores, técnicos de educação e todos 

aqueles que, de algum modo, possam estar relacionados com o processo educativo e 

formativo dos alunos” (Fernandes, 2007, p. 590); 

 

“Apesar desses princípios, fortemente enraizados na investigação e na literatura, a 

verdade é que, por uma variedade de razões, ainda há uma grande distância entre o que 

eles preconizam e as práticas reais existentes no sistema educativo português” 

(Fernandes, 2007, p. 590). 

Neves, Jordão e Santos (2004, p. 47) realçam que  

 

o poder político tem vindo a adoptar medidas que … não se têm revelado 

eficazes, por outro lado, tem a comunidade científica produzido investigações e 

outros estudos [respeitantes ao ensino secundário] …, não se conhecendo a 

influência dos mesmos na fundamentação das decisões tomadas ou sequer se são 

levados em linha de conta. 

 

Independentemente do enunciado, é importante relembrar que: 
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“Se continuarmos fazendo o que estamos fazendo, continuaremos conseguindo 

o que estamos conseguindo” 

Stephen Covey (citado por Bedaque, 2007, p.153) 

 

 A avaliação “tem que ser fundamentalmente assumida como um poderoso processo 

que serve para aprender e para ensinar melhor. E este é o maior desafio que o sistema 

educativo português tem que enfrentar nos próximos anos” (Fernandes, 2007, p. 599) – a 

avaliação não é, apenas, um instrumento de prestação de contas; 

 A avaliação melhora, sem qualquer dúvida, a qualidade das aprendizagens e, 

consequentemente, a qualidade do sistema educativo; 

  “A avaliação deve estar presente em todos os momentos, balizando o antes, o durante 

e o depois da acção pedagógica” (Cipriano, 2007, p. 46); 

 A avaliação das aprendizagens, superando o seu cunho regulador e de controlo, 

necessita de adoptar “metodologias e práticas emancipatórias, dinâmicas e contextuais, 

integrativas e exploratórias” (Lago, 2007, p. 261); 

 A avaliação formativa é “um elemento chave no desenvolvimento do sucesso 

educativo. Por isso, as políticas educativas têm que estar mais focadas nas escolas e no 

que se passa nas salas de aula, apoiando os professores a avaliar e a ensinar melhor” 

(Fernandes, 2007, p. 599); 

 

 

Afim de concluir este capítulo, reporto-me a Jacquard (1988, citado por Lago, 2007, p. 

262) quando afirma  

 

que não se trata mais de preparar, pela educação escolarizada, os jovens para 

entrar na sociedade, mas sim de desafiá-los a construir uma nova sociedade, com 

premissas perquiridoras, princípios diferenciados e não massificantes e relações e 

interrelações ampliadas, nas quais se presentifiquem todos, como sujeitos plenos 

de direitos e de deveres para consigo próprio, com o outro, com seu meio e com 

transcendente. (...)  

A escola e seus ritos, procedimentos e métodos deverá instar-se com urgência 

aos cenários da complexidade, da globalização, das novas tecnologias, das 

interrelações construentes, enfim, da sociedade do conhecimento. 
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Como é que as actividades realizadas no decorrer do estágio se 

relacionam com a temática – avaliação das aprendizagens?  

“A escola enquanto organização tem uma existência concreta e é progressivamente 

reconhecida como um objecto específico, como uma realidade própria que precisa de ser 

descoberta, compreendida e explicada por todos aqueles que trabalham no campo 

educativo” (Alves, 2003, p.7)
73

. É uma organização de educação formal (Formosinho, 

1986, indicado por Alves, 2003, p.11), isto é, visa proporcionar de forma sistemática e 

sequencial a instrução, a socialização e a estimulação em prol do seu público. 

“As escolas integradas no sistema de ensino realizam actividades de interesse público 

uma vez que desenvolvem um mandato que o poder legislativo e executivo consideram 

fundamental para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo das qualificações pessoais, 

sociais e profissionais” (Alves, 2003, p.59). 

Por sua vez, a função da inspecção, submetida à urgência de actualização e 

reformulação decorrente dos novos tempos, “não se pode limitar à vigilância e à 

pilotagem do sistema bem definido em modelos observantes imperativos e inflexíveis, 

corrigindo desvios para o modelo observado se traduza na implantação efectiva do 

modelo decretado, numa atitude reabilitadora e correctiva” (Lucas, 2008, p. 13)
74

. Neste 

contexto, a inspecção tem evoluído e assumido o papel de “agência de qualidade” (Lucas, 

2008, p. 14), ou seja, um organismo que pressiona para fazer mais e melhor. 

Na prossecução dos seus propósitos, a actividade de controlo da organização do ano 

lectivo constitui um instrumento, não só de prestação de contas, mas especialmente, de 

retroalimentação do próprio sistema: estimular na escola “níveis mais elevados de 

exigência e qualidade na gestão educativa …[,] no sentido de fazer sempre mais e melhor 

para a consolidação de uma cultura de rigor e de exigência” (Inspecção-Geral da 

Educação, 2005, p.8, citado por Lucas, 2008, p.19). 

 

Nesta óptica, a intervenção inspectiva apresenta-se com um processo de 

dinamização dos diferentes actores escolares, de regulação, de responsabilização 

e de reforço da autonomia, pedras angulares de uma cultura de qualidade, 

                                                 
73 Alves, J. M. (2003). Organização, gestão e projectos educativos das escolas. Porto: Edições ASA, 6. 
74 Lucas, C. (2008). A intervenção da inspecção na educação. In: Revista Portuguesa de Pedagogia. Universidade de 

Coimbra. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 5-26. 
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exigência e rigor e, subsidiariamente, de aperfeiçoamento institucional e de 

melhoria do sistema aos níveis micro, meso e macro (Lucas, 2008, p. 24).   

… 

Com a expansão e a democratização do ensino, e sua consequente massificação, 

“Torna-se indispensável atender às origens sociais dos alunos e aos seus percursos, 

melhor dizendo, aos seus «destinos» escolares e profissionais. As teorias da «reprodução 

social» inscrevem uma forma nova, e doravante insubstituível, de olhar para o insucesso 

escolar” (Fernandes, 2005, p.12). 

Neste sentido, as “organizações educacionais, de um modo geral, e as escolas, em 

particular, parecem poder ser cada vez mais entendidas como organizações dotadas de 

significativas margens de autonomia
75

, como espaços onde os educadores e educandos 

podem/devem assumir uma postura criativa e interventora”, “traduzida na definição e 

implementação de actividades que lhes interessem e sejam localmente significativas” 

(Costa, 20007, p. 39)
76

. Por conseguinte, é reconhecido ao aluno um papel importante na 

construção do seu processo de aprendizagem. 

Na verdade,  

 

ao modelo de uma administração pública centralizada … tem-se vindo 

progressivamente a contrapor uma outra concepção de Estado, menos educador e 

mais regulador, no âmbito da qual as organizações educativas dispõem de 

maiores margens de autonomia. Significa isto que as escolas públicas 

portuguesas podem, dentro de certos limites…, definir algumas formas próprias 

de actuação, determinadas áreas de intervenção prioritária e diversas actividades 

de modo próprio e independente (Costa, 20007, p. 44).  

 

O desenvolvimento de projectos, tais como os projectos pedagógicos, entre os quais 

podemos destacar o projecto de constituição de turmas com percursos curriculares 

                                                 
75 Para Barroso (2005, p.108) a autonomia da escola “significa que os estabelecimentos de ensino dispõem de uma 

capacidade de decisão própria através dos seus órgãos representativos em função das suas competências, em 

determinados domínios (…), que se exerce através de atribuições, competências e recursos, transferidos ou delegados 

de outros níveis da administração”. 
76 Costa, J. A. (2007). Projectos em educação: contributos de análise organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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alternativos, é uma estratégia de sucesso a implementar, continuadamente, nas escolas 

portuguesas.  

“Falar de projecto em pedagogia diferenciada significa, portanto, falar em sintonia 

com as características específicas da natureza individual e pessoal, com a dimensão social 

do processo educativo, mas, também, falar de mudança, de alteração do presente, de 

intervenção e de esperança no futuro” (Costa, 20007, p.17). 

Para o efeito, uma pedagogia diferenciada resume-se apenas, “à prestação de atenção 

às necessidades de aprendizagem de um aluno em particular, ou de um pequeno grupo de 

estudantes, em vez do modelo mais típico de ensinar uma turma como se todos os 

indivíduos nela integrados tivessem características semelhantes” (Tomlison & Allan, 

2002, p.14, citado por Costa, 20007, p.16).  

Afinal não nos podemos esquecer que a educação “tem como função acompanhar o 

desenvolvimento, e não de o paralisar; de salvaguardar e fazer frutificar as 

potencialidades pessoais, e não de as sufocar sob uma máscara social” (Hadji, 1994, 

p.113). 

 

 



A avaliação das aprendizagens na legislação e nas práticas de uma Direcção Regional de 

Educação: Capítulo IV – Uma aprendizagem constante… 

 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 57 

Capítulo IV – Uma aprendizagem constante… 

“Trabalhar com projectos aproxima os alunos do mundo real, contextualizando assim 

o conhecimento e tornando-o, por isso, significativo. Por outro lado permite integrar 

diferentes ramos de saber e, consequentemente, proporcionar aprendizagens mais 

eficazes”
77

.  

Apesar da construção de um projecto de formação e/ou de intervenção não ser objecto 

de ponderação para este relatório final, no início do estágio teci algumas considerações as 

quais incluí num documento designado por “O meu projecto de intervenção e de 

formação no local de estágio – DRELVT” (anexo IV). 

Neste quarto capítulo, aludirei às considerações contidas no projecto em anexo e no 

plano de estágio redigido pela Dra. Ana Paula (anexo V), quando necessário, e tentarei 

descrever, brevemente, as “grandes” actividades que realizei no decorrer do estágio
78

, 

utilizando, para tal, as informações contidas nas reflexões semanais. Contudo, a 

compreensão das diversas actividades pressupõe o conhecimento, por parte do leitor, das 

mencionadas reflexões. Neste sentido, a leitura do anexo I é indispensável. 

Para dar forma a este objectivo, iniciarei o meu discurso com a actividade “controlo da 

organização do ano lectivo da amostra de escolas da área de jurisdição da DRELVT”, 

seguidamente farei uma breve consideração pela actividade referente à “selecção dos 

professores para supervisores das provas de aferição (1.º e 2.º ciclos) e supervisores do 

processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino 

secundário (11.º e 12.º anos)”, posteriormente farei alusão à actividade “preparação do 

processo relativo às Provas de Aferição e dos Exames Finais Nacionais” e, por fim, à 

“preparação do processo de constituição de turmas de Percursos Curriculares Alternativos 

(PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro”. No entanto, não 

posso deixar de fazer um breve apontamento aos “contactos telefónicos estabelecidos” e 

aos “dois atendimentos presenciais" que acompanhei. 

                                                 
77 O que é o trabalho de projecto. Consultado no dia 10 de Janeiro de 2007 através de 

http://www.minerva.uevora.pt/rtic/aprojecto/tproj/tpdefeni.htm 
78 Com efeito, e tal como foi solicitado pelo Prof. Domingos Fernandes, este capítulo tentará acentuar, “caracterizar e 

estudar “Casos” no domínio da avaliação que forem surgindo na actividade normal do estágio. Não se excluem outros 

trabalhos que eventualmente possam ser sugeridos por essa DRE ou identificados pela aluna ou pelo respectivo 

orientador”. 

http://www.ige.min-edu.pt/_PT/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/01&auxID=&newsID=312#content
http://www.minerva.uevora.pt/rtic/aprojecto/tproj/tpdefeni.htm
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Não obstante o mencionado, é importante avultar que as tarefas efectivadas para as 

actividades supra enumeradas não se esgotaram em si. Neste sentido, é perceptível que, 

durante a minha estada na DRELVT, tive a oportunidade de realizar outro tipo de tarefas. 

Actividades realizadas 

Controlo da Organização do Ano Lectivo da amostra de escolas 

da área de jurisdição da DRELVT 

Tendo em vista induzir boas práticas de gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, e ainda prevenir desperdícios, a IGE realiza todos os anos uma acção de 

controlo da Organização do Ano Lectivo.  

Em 2007, a sua intervenção envolveu uma amostra de oitenta estabelecimentos de 

ensino na área de jurisdição da DRELVT, onde foram detectadas ilegalidades em 

cinquenta e sete. 

Durante intervenção, a equipa inspectiva elabora uma ficha de comunicação de 

situações de desconformidade que é, depois, enviada à correspondente Direcção Regional 

de Educação e às respectivas escolas. Foi a partir desta ficha de desconformidade que eu 

iniciei esta grandiosa, por vezes complexa, actividade.  

Deste modo, a actividade “controlo da organização do ano lectivo da amostra de 

escolas da área de jurisdição da DRELVT” surgiu no início da minha estada e tinha, na 

minha opinião, dois tipos de objectivos fundamentais: objectivos direccionados para a 

estagiária e objectivos específicos do serviço.  

No que diz respeito ao objectivos direccionados para mim, estes dividem-se entre: 

Integrar a aluna na equipa; 

Inteirar a estagiária dos procedimentos legais e específicos do serviço em que a 

mesma foi inserida. 

Quanto aos objectivos que dizem respeito ao serviço, estes dividem-se em: 

Envolver a aluna na equipa e nos procedimentos que a mesma terá de respeitar 

continuadamente; 

Desempenhar as suas funções, resolvendo o trabalho em questão. 

O esquema seguinte ilustra os procedimentos específicos a adoptar perante este tipo de 

actividade ou outra do mesmo género. 

http://www.ige.min-edu.pt/_PT/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/01&auxID=&newsID=312#content
http://www.ige.min-edu.pt/_PT/content_01.asp?BtreeID=03/01&treeID=03/01/01&auxID=&newsID=312#content
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Como deverá ser compreensível, à medida que as semanas foram passando o meu 

trabalho foi-se intensificando. Nesta sequência de ideias, e no âmbito desta actividade, 

realizei as seguintes tarefas: 

 

Envio via e-mail, por 

parte da IGE, da 

“ficha de 

comunicação de 

situações de 

desconformidade” 

relativa à escola 

pertencente à 

amostra das escolas 

seleccionadas da área 

de jurisdição da 

DRELVT. Nesta 

ficha foram 

registadas as 

ilegalidades aquando 

da visita inspectiva  

 

Redacção da 

Informação-

Proposta 

Assinatura do(s) 

técnico(s) que 

formaliza(m) o parecer 

técnico  

Parecer do Director de 

Serviços de Apoio Pedagógico 

e Organização Escolar  

Despacho do Director Regional 

ou do Director Regional 

Adjunto se tiver nele delegada 

essa competência  

“Concordo. 

À consideração 

superior.” 

Dá-se conhecimento do parecer, 

à escola em desconformidade e à 

IGE, através de um Oficio 

(enviado via e-mail) *  

“Autorizo.” 

Na ECA existe uma lista interna que permite fazer um 

controlo interno dos documentos que seguem para 

parecer do Director de Serviços de Apoio Pedagógico e 

Organização Escolar 

 

Solicitação, por parte da DRELVT, à 

escola em apreço que esta se 

pronunciasse no âmbito das 

desconformidades apontadas  

* Ressalve-se a este respeito que o Oficio em questão 

foi “despachado” pelo Director Regional Adjunto 

Envio da 

Informação-Proposta 

para parecer e, 

posterior, despacho 

Existem três “tipos” de pareceres com diferentes desenvolvimentos:   

- O processo é arquivado; 

- A situação “baixa” à escola para futura correcção da mesma; 

- É levantado um processo disciplinar ao Presidente do órgão de gestão. 

 

Arquivamento do processo 

A escola corrige a desconformidade, dá-se, novamente, a conhecer à IGE o 

parecer, através de um Oficio. Após seguir os trâmites legais, o processo é 

arquivado.  

Antes do processo ser arquivado é imprescindível actualizar o “estado do 

processo” na gestão do expediente e retirar os documentos 

desnecessários. 
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Tarefas realizadas nesta actividade: 

- Organização das Fichas de comunicação de situações de desconformidade enviadas pela 

Inspecção-Geral da Educação; 

- Concepção de oito tabelas para controlo e organização da actividade em apreço; 

 1. Registo das desconformidades averiguadas e reportadas pela IGE na amostra 

das escolas seleccionadas na área de jurisdição da DRELVT (anexo XIII); 

2. Mapa para consulta do último destino do processo (anexo XIV); 

3. Mapa para consulta do último destino do processo com tópicos de análise 

(anexo XV); 

4. Mapa para consulta de Informações-Proposta para Despacho e Ofícios enviados 

(anexo XVI); 

5. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/ Ofícios (anexo 

XVII); 

6. Mapa para consulta de Informações-Proposta/Despachos/Ofícios com a data de 

recepção da Ficha de Desconformidade (anexo XVIII); 

7. Mapa para confirmação de documentos (anexo XIX); 

8. Gestão de Documentos (anexo XX). 

- Envio de e-mail às escolas em desconformidade com o objectivo das mesmas 

justificarem as divergências apontadas pela IGE; 

- Redacção das Informações-Proposta para as respectivas escolas, tendo em conta os 

dados enviados pelos técnicos envolvidos, redigidos no âmbito das suas funções; 

- Redacção dos Ofícios dirigidos, quer às escolas em divergência, quer à Inspecção-Geral 

da Educação, com o intuito de comunicar o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Director 

Regional de Educação; 

- Resolução de questões levantadas no decorrer do processo em questão; 

- Participação em reuniões de sintonia com o grupo de trabalho, onde todos tiveram a 

oportunidade de expressar os seus comentários e opiniões; 

- Arquivamento dos documentos apensos à actividade em apreço. 
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Em suma… 

Confesso que a execução das diversas tarefas requeridas se tornou, em alguns 

momentos, muito complicada e vagarosa, uma vez que não estava preparada para efectuar 

uma actividade desta índole, deixando-me bastante ansiosa e inquieta. Contudo, e após 

diversas pesquisas e algum trabalho de casa, posso afirmar que as dificuldades foram 

ultrapassadas com rigor, coerência e, principalmente, com bastante ajuda e boa vontade 

de todos os técnicos.  

Deste modo, ressalvo, a pertinência e a profícua leitura dos materiais cedidos, quer no 

local de estágio, quer das pesquisas efectuadas por mim. Afinal, todo o esforço 

dispendido demonstrou ser um meio eficaz e de extrema importância no êxito da mesma. 

Neste momento, e depois das leituras efectuadas, consigo perceber, perfeitamente, quais 

os procedimentos subjacentes às diferentes tarefas. 

De acordo com o supramencionado, prezaria salientar a minha postura perante esta 

actividade porque, apesar da falta de conhecimentos, tentei realizar as tarefas requeridas 

com uma imensa satisfação e motivação, aplicando todos os meus conhecimentos. Não 

obstante o descrito, à medida que tinha um maior contacto com os procedimentos 

utilizados na equipa, tinha também uma maior confiança e ousadia para finalizar as 

tarefas delegadas na minha pessoa.  

Gostaria, ainda, de realçar que o sucesso desta actividade foi, em grande parte, 

alcançado devido à enorme cooperação existente entre todos os técnicos envolvidos na 

mesma. Afinal, é de extrema importância estabelecer laços de cooperação dado que nada 

se faz sozinho, mas somente entrando num processo democrático onde existe a 

participação de todos os indivíduos envolvidos. A este propósito, não posso de deixar de 

referir a valiosa colaboração e feedback da Dra. Ana Paula e do Dr. Francisco como 

extremamente útil e assaz. Julgo que esta é uma questão que merece, desde já, uma 

especial atenção tendo em conta a sua relevância no agradável desenvolvimento do meu 

estágio. 

Neste contexto, é claríssimo que esta foi uma actividade muito produtiva e elucidativa, 

na qual senti que aprendi imenso. Na realidade, o trabalho que desenvolvi contribuiu, 

incessantemente, para consolidar a minha autonomia; mobilizar conhecimentos, 

capacidades e valores em aprendizagens novas; apreender, interpretar e produzir 
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conhecimentos significativos; valorizar diferentes capacidades, entre as quais destaco a 

capacidade relacional e a capacidade investigaria; propor tarefas complexas e desafios; 

desenvolver novas competências.  

Para além do relatado, senti que a minha participação e o trabalho que desenvolvia, 

diariamente, eram tidos em consideração, logo fiquei bastante satisfeita por saber que o 

material que produzia não era efectuado “em vão”, não era colocado de lado, mas sim 

utilizado e destacado com respeito e consideração.  

Dado o alcance que a actividade em ponderação obteve, existem diversos anexos 

respeitantes às tarefas concebidas para esta actividade. Contudo, e tal como salientei no 

meu projecto, será dada uma enorme importância à confidencialidade dos dados, não 

sendo apresentados muitos dos documentos que elaborei. Para tal, peço a compreensão do 

leitor, direccionando o mesmo para a leitura dos questionários de avaliação que serão 

preenchidos pelos elementos já mencionados. 

Selecção dos professores para supervisores das provas de aferição 

(1.º e 2.º ciclos) e supervisores do processo de classificação dos 

exames nacionais de 9.º ano de escolaridade e do ensino 

secundário (11.º e 12.º anos) 

No dia 15 de Janeiro de 2008, a Dra. Ana Paula Monteiro propôs que colaborasse na 

actividade que iria seleccionar os docentes para supervisores das provas de aferição (1.º e 

2.º ciclos) e supervisores do processo de classificação dos exames nacionais de 9.º ano de 

escolaridade e do ensino secundário (11.º e 12.º anos), de modo a promover convergência 

de conceitos e procedimentos em matéria de avaliação. 

Na realidade este é um processo essencial que contribui, determinantemente, para o 

acréscimo da fiabilidade e equidade da classificação das Provas de Aferição e dos 

Exames Nacionais, minorando a subjectividade inculcada por cada docente na sua prática 

pedagógica, e, posterior, cumprimento dos objectivos de qualidade na avaliação 

educacional.  

Tendo como objectivo corresponder às solicitações do Gabinete de Avaliação 

Educacional, a DRELVT, designadamente a Equipa de Currículo e Avaliação, iniciou 

todos os procedimentos necessários à selecção equitativa dos professores supervisores. 
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No que diz respeito à minha participação nesta actividade, esta, apenas, se cingiu à  

- Construção de uma base de dados, em formato Excel, com o nome dos professores 

seleccionados para supervisores do processo de classificação dos exames nacionais de 9.º 

ano de escolaridade; 

- Inserção de informações na base de dados construída para o efeito, particularmente 

os dados dos professores do Ensino Secundário relativos à disciplina de Português B; 

- Finalização da telecópia cujo objectivo era informar quais os candidatos 

seleccionados e os não seleccionados; 

- Compilação e arquivamento dos documentos anexos à actividade em apreço. 

 

Apesar da minha participação nesta actividade ter sido bastante modesta, perceber 

quais as finalidades, os objectivos, as tarefas, as funções e a forma como estas “figuras” 

se inseriam na estrutura educativa foi uma novidade para mim. Deste modo, contactei 

com temáticas completamente novas, assim como tive a oportunidade de estar inserida 

uma actividade desenvolvida em parceria com outro serviço pertencente ao Ministério da 

Educação. 

Neste sentido, e como não poderia deixar de ser, penso que, ainda, existe alguma falta 

de comunicação e de entreajuda entre os diversos serviços que desempenham as suas 

funções à luz de um sistema educativo de melhor qualidade. Penso que deveria de existir 

uma forma mais célere e expedita de contacto, de forma a optimizar os saberes e os 

recursos existentes. Talvez um contacto telefónico directo, um endereço electrónico 

específico ou quem sabe, a realização de reuniões mais frequentes não sejam pequenas 

soluções à crítica tecida?! 

Preparação do processo relativo às Provas de Aferição e dos 

Exames Finais Nacionais 

Para o dia 19 de Fevereiro de 2008 aguardava-me mais uma actividade preconizada 

pelo plano de estágio redigido pela Dra. Ana Paula (anexo V). Esta tinha como 

finalidades assegurar a máxima eficiência em todo o processo relativo às Provas de 

Aferição do 4.º e 6.º anos de escolaridade e aos exames finais nacionais de 9.º ano e do 

ensino secundário (11.º e 12.º anos) e agilizar todos os procedimentos a desenvolver pelos 
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elementos empenhados neste processo de avaliação, assim como as diligências a efectuar 

no decorrer da época.   

De modo a atingir os objectivos propostos era essencial aplicar a metodologia mais 

correcta e eficaz. Para tal faz todo o sentido avultar a intensa consonância entre a 

DRELVT e o Júri Nacional de Exames (JNE). 

Na lógica do supracitado, tive a oportunidade de expandir as minhas funções dentro da 

equipa, desenvolvendo tarefas, tais como: 

- Redacção de quatro Informações-Proposta com o intuito de solicitar ao Exmo. Sr. 

Director Regional de Educação a realização de exames finais nacionais, exames de 

equivalência à frequência e exames a nível de escola equivalentes a exames finais 

nacionais, do Ensino Secundário, dos alunos de uma escola numa outra próxima, por 

motivo de obras
79

; 

- Redacção dos ofícios a encaminhar à escola que envia os alunos; à escola que recebe 

os alunos, à Editorial do Ministério da Educação, ao Júri Nacional de Exames, à 

Inspecção Geral da Educação e à Delegação Regional de Exames de Lisboa e Vale do 

Tejo com conhecimento do Responsável de Agrupamento, com o intuito de comunicar o 

despacho exarado pelo Exmo. Sr. Director Regional de Educação. 

- Redacção de duas Informações-Proposta com o intuito de solicitar ao Exmo. Sr. 

Director Regional de Educação a dotação orçamental e de equipamento nas Unidades de 

Aferição, assim como nas escolas-sede de Agrupamento de exames e na delegação de 

exames de Lisboa e Vale do Tejo. 

- Redacção de uma Informação-Proposta com a finalidade de solicitar ao Exmo. Sr. 

Director Regional de Educação o aluguer de um auditório para a realização de duas 

reuniões (a decorrer em duas sessões), do âmbito do Júri Nacional de Exames, com o 

intuito de esclarecer quais os procedimentos a adoptar na aplicação, quer das Provas de 

Aferição de 4º e 6º anos de escolaridade, quer dos Exames Nacionais de 9º ano e do 

ensino Secundário; 

- Participação numa reunião de sintonia com duas das escolas envolvidas na 

deslocação de alunos;  

                                                 
79 Apesar da redacção das quatro Informações-Proposta só três é que foram utilizadas no desenvolvimento da actividade 

em apreço, dado que uma escola não ultimou o pedido de deslocação dos seus alunos. 
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- Redacção dum memorando interno relativo à reunião citada anteriormente; 

- Memorando 1 (redigido sem qualquer orientações, quer de formatação, quer de 

conteúdo) (anexo XXI); 

- Memorando 2 (após verificação do Dr. Francisco) (anexo XXII); 

- Memorando 3 (após verificação da Dra. Susana) (anexo XXIII); 

- Memorando Final – entregue à Dra. Ana Paula (anexo XXIV). 

- Participação em duas reuniões, solicitadas pelo Júri Nacional de Exames, no Colégio 

S. João de Brito, respeitante às provas de aferição e aos exames finais nacionais.   

 

Quanto a este último tópico convém salientar a importância do mesmo, visto que o 

esclarecimento de dúvidas e questões que ainda persistem na comunidade escolar, assim 

como a troca de experiências, aprendizagens, dificuldades, sentimentos e opiniões no 

âmbito desta actividade, é essencial na tentativa de conceber uma mesma terminologia e 

metodologia aos diversos agentes educativos.  

Penso que nesta actividade já me senti bastante confortável, não só porque já conhecia 

a maioria das temáticas em jogo, mas também porque já manipulava com um certo “à 

vontade” as “diligências próprias e específicas do serviço”
80

. Perante isto, ressalve-se o 

valioso aprofundamento e exploração destas temáticas para uma frutífera percepção da 

actividade em curso, não existindo, portanto, quaisquer informações erróneas, falaciosas 

ou ambíguas.   

Gostaria de engrandecer a ajuda proporcionada pela Dra. Susana Gomes na resolução 

desta importantíssima actividade. Agradeço, ainda, a paciência e perseverança da mesma 

no desenvolvimento pleno do meu estágio. 

A compreensão e auxílio do Dr. António também foram fundamentais, quer na 

resolução desta magnificente actividade, quer no decorrer saudável do estágio.  

Neste momento, posso dizer que, com o desenvolvimento desta actividade, houve uma 

enorme evolução em termos de conhecimentos. As temáticas abordadas despertaram o 

meu interesse e motivação, levando-me a procurar mais informação e activando em mim 

uma prática reflexiva acerca da importância desses temas para a minha experiência 

profissional futura.  

                                                 
80 Ver anexo V: fotocópia do Plano de Estágio elaborado pela Dra. Ana Paula. 
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Devido ao continuum saudável que esta actividade obteve, não permitindo a dispersão 

de ideias nefastas e impedindo um desenvolvimento profícuo, é imaginável perceber a 

presença de diversos anexos subjacentes à mesma. Porém apenas incluirei neste relatório 

os memorandos já aludidos, pelas mesmas razões invocadas na primeira actividade. 

Preparação do processo de constituição de turmas de Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA), ao abrigo do Despacho Normativo 

n.º 1/2006, de 06 de Janeiro  

Na 23ª semana de estágio, iniciei uma nova actividade, a qual designei por 

“preparação do processo de constituição de turmas de Percursos Curriculares Alternativos 

(PCA), ao abrigo do Despacho Normativo n.º 1/2006, de 06 de Janeiro”. Esta foi uma 

actividade completamente nova para mim e na qual participei activamente. No que diz 

respeito aos objectivos da mesma, estes dividiam-se entre: 

 preparar o processo antecedente à recepção de candidaturas de turmas com 

percursos curriculares alternativos; 

 analisar as candidaturas de turmas com percursos curriculares alternativos, emitindo 

um parecer acerca das mesmas, para, posterior, despacho do Exmo. Sr. Director Regional 

da Educação. 

Sendo esta uma oportunidade para os alunos completarem a escolaridade obrigatória, 

enveredando por um percurso alternativo e mais adaptado às suas necessidades e 

experiências, carece, portanto, de uma preparação e de uma análise bastante cuidada e 

pormenorizada.  

Neste sentido, tive a oportunidade de realizar as seguintes tarefas: 

- Redacção de um Ofício Circular a divulgar, junto das escolas, a abertura das 

candidaturas para projectos de constituição de turmas com percurso curricular alternativo 

no âmbito do Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro, cuja apresentação do 

projecto deverá ser efectuada de acordo com as informações nele contidas (anexo XXV); 

- Redacção de e-mail institucional a dirigir às escolas, no sentido de as alertar da 

abertura das candidaturas para projectos de constituição de turmas com percursos 

curriculares alternativos no âmbito do Despacho Normativo nº 1/2006, de 6 de Janeiro 

(anexo XXVI); 
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- Construção de uma tabela onde serão inseridos alguns dados registados nas 

candidaturas dos percursos curriculares alternativos; 

- Actualização da ficha de candidatura utilizada para o efeito (anexos XXVII e 

XXVIII); 

- Construção de uma grelha de análise dos respectivos projectos;  

- Redacção de uma Informação-Proposta onde são enunciados os elementos que 

devem constar das candidaturas para que as mesmas possam ser viáveis, bem como a 

metodologia a adoptar na análise dos projectos; 

- Participação em reuniões de sintonia com o grupo de trabalho; 

- Análise das candidaturas à constituição de turmas com percursos curriculares 

alternativos; 

- Envio de e-mails às escolas necessárias com o objectivo de solicitar, às mesmas, as 

alterações dos projectos apresentados; 

- Redacção de Informações-Proposta a solicitar, ao Exmo. Sr. Director Regional de 

Educação, a autorização do funcionamento das turmas com percursos curriculares 

alternativos
81

; 

- Redacção dos ofícios, a encaminhar às escolas em questão, com o intuito de 

comunicar o despacho exarado pelo Exmo. Sr. Director Regional de Educação; 

- Compilação dos documentos necessários à redacção do relatório final inerente aos 

Percursos Curriculares Alternativos; 

- Compilação e arquivamento dos documentos anexos à actividade em apreço. 

 

Confesso que esta actividade decorreu de uma forma impecável e bastante produtiva. 

A reunião efectuada com o intuito de estabelecer critérios para a análise exacta das 

candidaturas, a triagem e posterior contacto telefónico com as escolas a sugerir um outro 

tipo de percurso para os alunos apresentados, a cuidada e minuciosa análise das 

candidaturas foram fases fundamentais e imprescindíveis no sucesso desta actividade. 

Porém, e com muita pena minha, não tive a oportunidade de presenciar o final desta 

indispensável actividade.  

                                                 
81 Tal como em actividades anteriores, também na actividade em apreço muitos dos documentos redigidos não serão 

divulgados, respeitando, deste modo, a confidencialidade dos dados. 
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Considero que apesar de ter tido dificuldades nesta actividade, a mesma permitiu-me 

evoluir bastante e ensinou-me a ser perseverante e a não desistir perante a presença de 

obstáculos. Perante isto é imprescindível destacar que a equipa destacada para realizar 

esta actividade ultrapassou, sem dificuldades, todos os obstáculos sentidos através da 

realização duma intensa cooperação e amizade.  

Deste modo, é fundamental referir o incansável e excelente auxílio e companheirismo 

prestado pela Dra. Ana Paula, Dra. Paula Josefa e pela Dra. Alda, assim como as diversas 

pesquisas e análises efectuadas. Estas permitiram-me perceber, quer a verdadeira essência 

deste tipo de projecto, quer a importância da experiência no profícuo progresso de 

qualquer actividade.  

Confesso, ainda, que foi bastante agradável e produtivo concretizar esta tarefa, não só 

devido à forma meticulosa, eficiente e eficaz como a mesma decorreu, mas também à 

oportunidade que me proporcionou para desenvolver e aprofundar as minhas 

competências.  

Mais uma vez, durante a concretização desta actividade, senti que a minha opinião e as 

propostas que fiz foram valorizadas e utilizadas na proficiente finalização da mesma. 

Deste modo, é notório o meu agrado pela situação supracitada.  

Contacto telefónico e atendimento presencial 

Quando a Dra. Ana Paula oficializou o início do meu atendimento telefónico senti que 

não estava preparada para desencadear esta grandiosa e complicada missão. No entanto, e 

após várias semanas de atendimento telefónico, gostaria de avultar que tentei responder a 

todas as questões o mais correctamente possível.  

É claro que, apesar da minha dificuldade em responder às diversas questões colocadas, 

esta função foi bastante proveitosa e vantajosa, na medida em que permitiu-me verificar 

qual o grau de desenvolvimento em que me encontrava e ajudou-me a alcançar novos 

saberes. 

Por outro lado, é importantíssimo realçar, uma vez mais, a enorme compreensão e 

apoio que todos os elementos da Equipa de Currículo e Avaliação prestaram para a 

eficiência, e posterior eficácia, do meu estágio. 



A avaliação das aprendizagens na legislação e nas práticas de uma Direcção Regional de 

Educação: Capítulo IV – Uma aprendizagem constante… 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 69 

 

Quanto aos dois atendimentos presenciais em que estive envolvida, reconheço que os 

mesmos foram fantásticos. Estes são básicos e permitem um contacto mais próximo com 

as dúvidas que persistem no seio da comunidade educativa.  

Deste modo posso afirmar que passei por todos os tipos de actividades enunciadas pela 

Dra. Ana Paula na primeira reunião, precisamente as “actividades de rotina do escritório” 

(atendimento e esclarecimento ao público em geral e a outros agentes educativos em 

específico acerca dos problemas/questões relacionadas com as medidas de política 

educativa); as “actividades sazonais” (como por exemplo a resolução de problemas 

provenientes do inicio do ano lectivo ou a preparação de todo o staff antecedente à época 

de exames) e as “actividades executadas em parceria com outros órgãos e serviços de 

administração”.  

Concludentemente, é fácil de aferir que, tanto o plano de estágio delineado, como o 

meu projecto de formação e de intervenção foram aplicados na íntegra. Deste modo, 

considero que todo o trabalho que desenvolvi foi ao encontro dos objectivos definidos, 

quer pela instituição, quer por mim. 

 

Reflectindo... 

 

“O raciocínio e o ensino não são (...), 

creio eu, igualmente fortes em todos os homens; 

 é necessário cultivar primeiramente,  

através dos hábitos, a alma do auditor, 

 de modo a fazê-lo amar ou detestar aquilo que deve ser, 

 tal como fazemos com uma terra  

na qual queremos fazer frutificar a semente” 

 (Aristóteles, citado por Olivier Reboul, s.d., p.5)
82

. 

 

 

 

                                                 
82 Reboul, O. (s.d.). O que é educar? Consultado no dia 07 de Outubro de 2008 através de 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/ensinar/reboul.pdf 
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Para finalizar este capítulo, e após ter contrastado o conteúdo dos normativos legais 

em vigor, respeitantes ao sistema de avaliação dos alunos dos ensinos básico e 

secundário, com a literatura no domínio científico da avaliação das aprendizagens e ter 

relatado, embora sucintamente, as actividades que realizei no decorrer do estágio, 

considero pertinente, nesta fase do trabalho, tecer algumas considerações do modo como 

a existência duma “bagagem”, no âmbito da avaliação das aprendizagens, influencia, ou 

não, as práticas de um técnico a desempenhar as suas funções numa Direcção Regional de 

Educação. Para tal, apenas me reportarei à minha singela experiência e percepção 

enquanto elemento integrante da Equipa de Currículo e Avaliação. 

 

Tal como destaquei anteriormente, às Direcções Regionais de Educação compete, 

entre outras funções, assegurar a orientação, a coordenação, o acompanhamento das 

escolas, o apoio e informação aos utentes do sistema educativo e o serviço jurídico-

contencioso decorrente da prossecução da sua missão. 

Distingui, ainda, que à DSAPOE, em articulação com os serviços centrais, compete:  

 

a) Assegurar a execução, de forma articulada, das medidas de política 

educativa;  

b) Acompanhar e apoiar a organização e funcionamento pedagógico das 

escolas, potenciando o desenvolvimento do sucesso educativo;  

c) Coordenar, acompanhar e apoiar a organização e funcionamento das 

escolas e a gestão dos respectivos recursos humanos, financeiros e 

patrimoniais, sem prejuízo das competências dos serviços centrais, 

promovendo o desenvolvimento e consolidação da sua autonomia;  

d) Promover e monitorizar processos de avaliação da organização escolar; 

e) Cooperar com outros serviços, organismos e entidades, tendo em vista a 

realização de acções conjuntas em matéria de educação” (Portaria n.º 

364/2007, de 30 de Março, Artigo2.º).  

 

 



A avaliação das aprendizagens na legislação e nas práticas de uma Direcção Regional de 

Educação: Capítulo IV – Uma aprendizagem constante… 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação  Universidade de Lisboa 71 

 

Por conseguinte, são várias as actividades/tarefas realizadas pelas equipas que 

pertencem a esta Direcção de Serviços. No que diz respeito à ECA, e dado que a 

componente avaliativa é um dos seus alicerces, é possível verificar que esta realiza 

tarefas bastante diversificadas no domínio da avaliação. A título meramente 

exemplificativo, gostaria de destacar as seguintes: 

 

- Análise e tratamento técnico pedagógico de problemas relacionados com a avaliação 

interna e externa; 

- Análise e resolução de problemas relacionados com o funcionamento das escolas, no 

âmbito do currículo e da avaliação; 

- Exposições/reclamações apresentadas ou remetidas pela Secretaria de Estado de 

Educação acerca da avaliação;   

- Orientação/encaminhamento dos alunos que frequentam, sem conclusão, planos 

curriculares do ensino secundário, actualmente extintos; 

- Mecanismos de transição entre os planos de estudo instituídos ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto e os planos de estudo instituídos ao abrigo do Decreto-

Lei n.º 74/2004, de 26 de Março; 

- Apoio técnico-pedagógico na implementação das Provas de Aferição; 

- Emissão de pareceres e esclarecimentos escritos relativos à temática avaliação; 

- Apoio logístico aos agrupamentos e Staff dos exames finais nacionais; 

- Recursos hierárquicos de avaliação e “queixas”. 

 

Para a concretização das diversas actividades/tarefas aludidas, é essencial o técnico 

possuir formação científica no domínio da avaliação e, neste caso em concreto, da 

avaliação das aprendizagens. Só deste modo poderá desempenhar as suas funções 

adequadamente, harmonizando e contribuindo para o sucesso educativo dos alunos e para 

a qualidade do sistema educativo. No fundo, quando, no quotidiano, o técnico se depara 

com questões de cariz avaliativo, quer seja através de atendimentos telefónicos, de 

atendimentos presenciais ou de exposições escritas, é indispensável o mesmo possuir 

competências no domínio da avaliação, como por exemplo no que diz respeito à 

diferenciação entre avaliação e certificação ou ao enredo que envolve a avaliação 
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formativa e a avaliação sumativa, nomeadamente como se diferenciam, se articulam e se 

complementam. 

Contudo, existem outras questões que, não sendo apresentadas pelos exponentes 

regularmente, são analisadas e debatidas no serviço em questão, pontualmente, tais como: 

- critérios de avaliação e suas implicações; 

- (diversidade de) instrumentos de avaliação; 

- participação (activa) de diversos intervenientes no processo avaliativo, 

- entre outras. 

 

Qual será a razão para tal acontecimento? Estarão os pais, Encarregados de Educação 

prevenidos para tais orientações? E os professores? 

 

Não obstante o supracitado, é necessário avultar que, para o esclarecimento destas, e 

de outras, questões, os técnicos em apresso clarificam, quando o são solicitados/incitados 

a fazer, de acordo com as orientações preconizadas na legislação em vigor. No entanto, 

gostaria de realçar que para a análise pormenorizada dos casos, os referidos técnicos 

necessitam, “obrigatoriamente”, de possuir a tal “bagagem avaliativa” para uma melhor 

interpretação da legislação de modo a não estagnar o sistema educativo e contribuir, deste 

modo, para o sucesso dos alunos. Afinal, não há regra sem excepção!!! 

Admito, portanto, a necessidade de se fomentar uma forte componente investigativa e 

teórica para impedir a cristalização de concepções pouco reflexivas e bastante 

imobilistas. Não nos podemos esquecer que a educação “tem como função acompanhar o 

desenvolvimento, e não de o paralisar; de salvaguardar e fazer frutificar as 

potencialidades pessoais, e não de as sufocar sob uma máscara social” (Hadji, 1994, 

p.113). 

 

Por outro lado, gostaria de salientar a importância da liderança (neste caso em 

específico, da coordenadora da ECA) e da dinâmica do grupo (elementos pertencentes à 

ECA), onde a informação flui constantemente, como factores essenciais para a resolução 

eficaz das questões colocadas.  
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Neste quadro, e embora se constate que a questão da avaliação desempenha um papel 

fundamental, quer no nosso sistema educativo, quer na organização das escolas, 

destacam-se algumas tensões e contradições entre as medidas estabelecidas pelos 

normativos legais e o quadro da sua operacionalização, assim como entre as decisões 

tomadas pelas escolas e a percepção que os professores apresentam em relação aos seus 

efeitos. A este propósito, as escolas, enquanto organizações dotadas de significativas 

margens de autonomia podem, aliás devem, assumir uma postura criativa e interventora.  

 

Assim, é necessário não esquecer que cabe, não só as entidade governamentais 

apoiarem e fomentarem práticas/políticas formativas inovadoras e mais focadas nas 

escolas e no que se passa nas salas de aula, mas também cabe aos próprios professores 

“autoactualizarem-se” ao longo da vida, reflectindo constantemente acerca das suas 

práticas avaliativas, não só para aperfeiçoarem a qualidade de ensino, mas também para 

se consciencializarem do seu estado profissional.  

Na verdade, o ensino ocorre, hoje em dia, num mundo dominado pela mudança, pela 

incerteza e por uma complexidade crescente. Paralelamente, são constantes e mutantes os 

desafios tecnológicos, económicos e sociais que as escolas e, consequentemente, os 

professores enfrentam.  

 

Previsivelmente, a formação inicial da carreira docente também deverá ser 

reequacionada, actualizada e adequada face à reconhecida diversidade de competências e 

funções que lhe têm sido atribuída; à crescente relevância social e ética que tem vindo a 

adquirir e à multiplicidade de problemas sociais e interculturais que caracterizam o 

quotidiano das escolas. 

Para Maria Assunção Flores (2003)
83

 tornar-se professor constitui uma jornada 

longa, complexa e idiossincrática, onde a formação inicial representa uma influência na 

alteração de crenças pessoais e de imagens prévias sobre o ensino e o que representa ser 

professor.  

 

                                                 
83 Flores, M.ª A. (2003). Aprender a ser professor: dilemas e (des) continuidades. In Revista dos estudos curriculares, 1 

(2), 189-212. 
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Por fim, aos pais, Encarregados de Educação e aos próprios alunos, cabe o papel mais 

diligente neste ciclo: intervir na qualidade do ensino/aprendizagem/avaliação. 
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Capitulo V - Reflectindo um percurso para recomendar 

um futuro … 

Entrar no mundo profissional não é fácil, sobretudo quando não sabemos, em 

concreto, qual a nossa função.  

Quando iniciei o estágio levava já algum conhecimento sobre as possíveis temáticas 

em que iria participar, fruto da preparação efectuada ao longo da licenciatura. No entanto, 

sabia a teoria, mas não sabia o essencial: a prática 

Embora tivesse atribuído ao meu primeiro mês de estágio uma fase direccionada para 

observar e conversar com os diversos elementos que constituíam a ECA, depressa me 

apercebi que haviam inúmeros pormenores a apreender, funções e papéis a compreender 

e que seria uma irresponsabilidade da minha parte iniciar um processo sem sentir que 

“conhecia os cantos à casa”.  

Ao chegar ao “terreno” compreendi que a teoria que tinha analisado não era a 

suficiente para apreender toda a complexidade inerente a este macro-projecto, 

apercebendo-me que a minha preparação enquanto profissional iria exigir muito de mim. 

Por isso, e para completar o meu processo de integração na própria instituição, fui 

procurando estratégias que me permitissem recolher todas as informações que precisava 

para responder aos objectivos que tinha definido para o meu estágio e, principalmente, 

para me preparar como profissional.  

O caminho percorrido ao longo destes meses foi longo, por vezes desmotivante, mas 

extremamente produtivo e rico em aprendizagens. O desenvolvimento das diferentes 

actividades proporcionadas possibilitaram-me compreender, para o serviço em que fui 

inserida:  

- quais as diligências próprias e específicas do serviço; 

- quais os diplomas legais em vigor, e o seu conteúdo, imprescindíveis às equipas 

em que fui membro integrante;  

- de que modo é assegurada a execução, de forma articulada, das medidas de 

política educativa; 

- que tipo de acompanhamento e apoio é prestado à organização e funcionamento 

pedagógico das escolas, potenciando, assim, o desenvolvimento do sucesso educativo; 
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- que monitorização é efectuada para processos de avaliação; 

- a importância da cooperação e do empenhamento de todos os elementos, em prol 

do público que a procura, com o único objectivo - melhorar e aperfeiçoar a Educação. 

 

Foi na prática diária que, aos poucos, fui constatando e fui tomando consciência das 

dificuldades inerentes às organizações e ao profícuo desenvolvimento de projectos 

inovadores. O contacto com novas realidades permitiu-me recolher informações 

importantes que para além de me enriquecerem enquanto pessoa e profissional, ajudar-

me-ão a apreender a diversidade de dificuldades e papéis com que me depararei 

futuramente. A este propósito, afigura-se a necessidade do profissional ser um auto-

didacta não se satisfazendo apenas com o que sabe. Ele deverá procurar constantemente 

soluções para os problemas, dificuldades e dúvidas que lhe vão surgindo. 

Integrar numa equipa que trabalha e que se empenha no que faz, que procura resolver 

problemas comuns e melhorar, constantemente, os seus serviços, permitiu-me enriquecer 

todo o processo de aprendizagem que este estágio me proporcionou e sentir-me como um 

dos seus elementos que assume a mesma causa. Atente-se a este propósito a gratificação e 

congratulação que gostaria de fazer aos diversos elementos que constituem a DSAPOE, 

especialmente à Dra. Ana Paula Monteiro, Dra. Alda, Dr. António, Dr. Francisco, Dra. 

Paula Josefa e Dra. Susana pela ajuda, apoio e alento constantes. O auxílio e amparo 

facultado pelo docente também se demonstraram fundamentais no sucesso do meu 

estágio. 

No fundo, este estágio permitiu-me 

-Fortalecer a minha autonomia e responsabilidade; 

-Valorizar as minhas capacidades e potencialidades;  

-Ampliar as capacidades relacionais e sociais em contexto individual ou em equipa; 

-Desenvolver o espírito de iniciativa, criatividade, integração, tomada de decisão, 

resolução de problemas e comunicação interpessoal; 

-Aceder a novos saberes e competências, desenvolvendo as minhas capacidades e 

destrezas para a realização de tarefas específicas; 

-Reflectir sobre o meu processo de formação – aprendizagem. 
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Com efeito, e após concluída esta etapa fundamental, posso afirmar que sou capaz de:  

- Pesquisar informação de natureza diversa, analisando-a e aplicando-a na resolução de 

problemas e em diferentes contextos de actuação; 

-Analisar criticamente as tarefas propostas, partilhando materiais, ideias e sugerindo 

formas/estratégias de melhoramento e de reformulação; 

-Seleccionar os recursos e as técnicas disponíveis e mais apropriados a situações 

concretas; 

-Aplicar métodos, instrumentos, materiais e informações de base em situações 

concretas, especialmente na redacção dos documentos próprios e internos ao serviço em 

que fui inserida;   

-Adoptar decisões fundamentadas sobre os conhecimentos/atitudes/estratégias 

adequados à realização de tarefas e à resolução de problemas correntes; 

-Adoptar metodologias de trabalho e de aprendizagem ajustadas;  

-Utilizar adequadamente a linguagem curricular e avaliativa, ilustrando as minhas 

opiniões com o recurso a uma linguagem correcta e apropriada; 

 

Para tecer as conclusões supramencionadas, contribuiriam as avaliações proferidas 

pela coordenadora do estágio (anexo XXX), pela Dra. Alda (anexo XXXI), Dr. António 

(anexo XXXII), Dr. Francisco (anexo XXXIII), Dra. Paula Josefa (anexo XXXIV) e Dra. 

Susana (anexo XXXV). 

 

Em suma, acredito que o estágio de natureza profissional a que me propus no início 

deste ano lectivo de 2007/2008 foi, completamente, ao encontro do que tinha proposto 

para mim própria.   

Resultados da minha escolha…  

Desde o meu primeiro dia de estágio que me apercebi da diversidade de 

conhecimentos e de aprendizagens novas que me esperavam. No meu quotidiano 

enquanto estagiária, observar para conhecer, conhecer para compreender, compreender 

para reflectir e reflectir para intervir, foram as acções que marcaram esta experiência 

profissional.  
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Durante os primeiros meses de estágio, tive a oportunidade de contactar com outras 

realidades, de definir objectivos, de desenvolver projectos que foram reconhecidos, de 

aprender com eles, com os profissionais com os quais cruzei, com o que observei, com o 

que li e com o que ouvi. Aprendi imenso nos momentos de partilha e reflexão com outros 

profissionais, com outras equipas. Aprendi sobre mim própria, tomando consciência dos 

meus saberes, das minhas competências e capacidades, das minhas fragilidades e 

constrangimentos procurando sempre estratégias para as superar. Aprendi e apreendi a ser 

e a agir como profissional à medida que ia desenvolvendo a minha prática e que ia 

reflectindo sobre ela. Percebi e compreendi tudo aquilo que me compete fazer, quer em 

termos organizacionais, quer relacionais.  

Aprendi e transformei-me enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto cidadã e 

enquanto profissional. Era isto que pretendia para o meu estágio e foi isto que alcancei… 

com muito trabalho, empenho e dedicação… mas, principalmente, com muitas alegrias. 

Sei e sinto que aprendi muito com este estágio. Mas também sei que a minha ânsia e 

vontade em querer aprender tudo o que estivesse relacionado com as problemáticas 

retratadas durante o estágio foram determinantes para a riqueza desta aprendizagem. Foi 

esta postura que me ajudou a enriquecer os meus conhecimentos, as minhas competências 

e, consecutivamente, a minha prática.  

Foram também todas estas experiências, de ter que me integrar numa equipa, de ter 

que aprender temáticas novas, que coordenar variadíssimas tarefas, de participar em 

diversas reuniões e de aprender a posicionar a minha existência no contexto global, que 

permitiram o desenvolvimento do meu sentido crítico e o aumento da minha motivação 

para iniciar as minhas funções como Técnica Superior de Educação.  

Mas nem tudo foi fácil. Existiram momentos de ansiedade e de frustração: quando vi a 

prática adiada porque o que precisava aprender era muito e o meu perfeccionismo e a 

minha insegurança não me deixariam iniciar nada que não dominasse bem; quando tinha 

tantas tarefas que não sabia por qual delas começar; quando sentia não ser capaz de me 

coordenar e de fazer tudo aquilo que me competia fazer.  

Mas, como “quem espera sempre alcança!”, eu também alcancei os meus objectivos e 

metas. Não há nada mais gratificante nesta fase final do estágio e do meu percurso 
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académico do que, no final de um longo e árduo percurso, ver que consegui concretizar 

os meus desejos e atingir todos os propósitos que defini. 

 

Por fim, gostaria de enobrecer a atitude do orientador de Estágio – Professor 

Domingues Fernandes – não só porque se manteve sempre atento às dificuldades que 

usufrui, mas também devido à disponibilidade e prontidão que sempre me demonstrou, ao 

constante auxílio, à forma admirável com que se preocupou e motivou-me durante o 

estágio e à “força” incessante que constantemente me proporcionou.  
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Dizem que, certo dia, Charlin Chaplin inscreveu-se, disfarçadamente, num concurso para 

imitar Carlitos, famoso personagem criado por ele próprio nos tempos do filme mudo. 

Charlin Chaplin ficou em quarto lugar, ou seja, o verdadeiro Carlitos foi considerado 

menos verdadeiro do que três outros Carlitos verdadeiramente falsos, que ficaram à frente 

no concurso.  

Se esta história fosse verdadeira, o que poderíamos pensar do júri? De qualquer forma, 

erros de avaliação acontecem, o importante é reconhecer as nossas limitações
84

. 

 

 

                                                 
84 Excerto retirado do artigo de Paulo Bedaque (2007). 


