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ANEXO J 

Descrição da tarefa de avaliação por pares e linhas orientadoras para a 

formulação de feedback 



Avaliação por Pares da tarefa “Reflexão Critica 
 

A avaliação dos trabalhos por pares (colegas) tem essencialmente três 

objectivos: (a) promover uma melhoria na qualidade da aprendizagem; (b) promover a 

reflexão sobre o seu próprio desempenho através da reflexão e análise do trabalho de 

outros; e (c) promover a capacidade para fornecer feedback de qualidade e 

sugestões para a melhoria do desempenho de outra pessoa. 

Esta actividade, pressupõe responsabilidade quer do autor do trabalho, que 

deverá enviar ao colega revisor um trabalho “acabado” dentro do prazo estipulado; 

quer do revisor, que deverá fornecer ao colega um feedback adequado, que lhe 

permita melhorar o seu desempenho. 

 

 

 

Descrição do Processo de Avaliação: 

Passo 1 – O autor do trabalho deverá terminar o trabalho e revê-lo, tendo presente a 

noção de que este é um trabalho final e não um rascunho do mesmo; 

 

Passo 2 – O autor do trabalho deverá enviar duas cópias do trabalho (uma para o 

colega revisor  e a outra para a Prof. Helena Silva) até ao dia 24 de Outrubro de 2006. 

Para tal, deverá utilizar a ferramenta “Dropbox” do Campus Virtual (ver documento 

“lista de revisores”); 

 

Passo 3 – Após a recepção do trabalho, o colega revisor deverá analisar o trabalho 

recepcionado e fornecer um feedback pormenorizado (ver documento “avaliação e 

feedback”). Este processo merece toda a sua atenção e disponibilidade de tempo. 

Não deixe esta tarefa para o último dia.  

O feedback deverá ser fornecido utilizando o formulário de avaliação (ver documento 

“formulário para feedback”) ao autor e à Prof. Helena Silva até ao dia 27 de Outubro 

de 2006. Para tal deverá ser utilizada a ferramenta “Dropbox” do Campus Virtual. 

 

Passo 4 – Após recepção do feedback, o autor do trabalho deverá fazer as alterações 

que achar necessárias ao trabalho original; 

 



Passo 5 – O autor do trabalho deverá enviar a versão final do mesmo para a Prof. 

Helena Silva, utilizando a ferramenta “Trabalhos” do Campus Virtual, colocando-o na 

pasta “Reflexão Critica”; 

 

Passo 6 – Após a recepção da versão final do trabalho, estes serão avaliados e 

classificados pela Prof. Helena Silva, de acordo com os critérios de avaliação definidos 

para esta tarefa (ver documento “rubrica tarefa 1”.  

 

Passo7 – A Prof. Helena Silva enviará por mail, um feedback colectivo à turma e um 

feedback individual a cada um dos estudantes, no prazo máximo de 1 semana após a 

recepção dos trabalhos. 

 

 

Documentos a consultar: 

• Lista de autores e revisores; 

• Orientações para a avaliação e elaboração de feedback escrito; 

• Formulário de feedback;  

• Critérios de avaliação. 

 



Orientações para a avaliação e elaboração de feedback 
 

O objectivo da avaliação por pares não é ajudarem-se uns aos outros a sentirem-se 

melhor, mas sim, ajudarem-se uns aos outros a compreender e a melhorar a qualidade 

do vosso trabalho. 

 

Após a recepção do trabalho do seu colega, cabe-lhe agora a 

responsabilidade de analisar o mesmo e de lhe fornecer um feedback escrito que o 

ajude a melhorar a qualidade da sua aprendizagem e do seu desempenho. 

Assim, propomos aqui algumas questões que o ajudarão a analisar o respectivo 

trabalho e orientações que serão importantes para a elaboração do feedback. 

 



 

Avaliação do trabalho do autor 
 

Para facilitar a análise do trabalho do seu colega, aconselha-se que leia uma 

primeira vez o trabalho na sua totalidade, sem tirar notas, apenas com o objectivo de 

retirar as principais ideias do trabalho. 

Tente resumir essas ideias num pequeno parágrafo e avance depois para a 

análise pormenorizada e sistemática do trabalho. 

Para tal, aqui ficam algumas sugestões de questões que poderá colocar 

quando fizer a análise. Refiro que são apenas sugestões, pelo que a análise poderá 

contemplar outras que enriqueçam o feedback que dará ao colega.  

 

 

Questões relacionadas com os aspectos formais e organização da reflexão crítica: 

• O tipo e tamanho da letra e o espaço entre linhas favorecem a leitura do 

texto? 

• Existem erros ortográficos, gramaticais ou de pontuação que dificultem a 

leitura ou compreensão do conteúdo da reflexão crítica? 

• O estilo de escrita favorece a compreensão do significado do texto?  
• O autor utiliza um parágrafo introdutório que explicite a forma como está 

organizada a reflexão crítica? 

• A reflexão crítica está organizada de forma coerente, clara e efectiva?  
o Sentiu-se perdido em algum ponto do texto?  
o Existe uma progressão de pensamento que reflecte a organização e 

ligação dos temas?  
o As ideias do autor são claramente explicitadas? 

• O autor utiliza um parágrafo no final da reflexão crítica para resumir as suas 

ideias sobre a temática? 

 
Questões relacionadas com o conteúdo da reflexão crítica: 

• A reflexão crítica aborda na generalidade as temáticas em discussão e vai 

de encontro aos objectivos definidos para esta tarefa?  

• O autor aborda a temática de forma correcta, profunda e reflexiva? 

o O autor limita-se a descrever os conceitos sem reflectir sobre eles? 

o Os conceitos descritos ou assumidos pelo autor estão correctos? 



o A associação de ideias e conceitos é clara e correcta? 

o O autor utiliza exemplos ilustrativos relacionados com a fisioterapia 

para explicar o seu raciocínio ou reflexão? 

o  Os exemplos ilustrativos adequam-se aos conceitos explicitados pelo 

autor? 

• A reflexão crítica levanta questões ou mostra reflexões/pensamentos 

interessantes sobre as temáticas em questão? 

• O autor justifica as suas afirmações/reflexões? 

 

Questões relacionadas com a qualidade geral da reflexão crítica: 

• Que adjectivos utilizaria para descrever esta reflexão crítica? 

• Qual ou quais são os pontos mais fortes e interessantes desta reflexão crítica? 

• Qual ou quais são os pontos fracos da reflexão crítica? 

 

Questões relacionadas com a melhoria do desempenho: 

• Como é que esta reflexão crítica pode ser melhorada? 

• Que sugestões especificas daria ao autor para melhorar a qualidade do seu 

trabalho? 

 



 
Elaboração do feedback 
 

Aquando da elaboração do feedback lembre-se sempre que o objectivo é ajudar o 

seu colega a melhorar o seu desempenho. Como tal: 

 

1. Explique os seus comentários - Se sentir que algo não está explicito ou está 

errado, não chega dizer “Isto não está bem!”. Deve explicar porque é que não 

está bem; 

2. Seja honesto e diplomático - Não se esqueça que não é um “Perseguidor de 

Erros”. É um leitor respeitado e respeitador; 

3. Mantenha o ênfase no trabalho - Não deixe que os seus sentimentos pessoais 

relativamente à pessoa que realizou a reflexão crítica interfiram no seu trabalho; 

4. Focalize-se na argumentação - Diferentes pessoas podem ter diferentes 

perspectivas, por isso, foque-se na forma como o autor defende a sua ideia, ao 

invés de se focar na sua opinião (revisor) sobre a temática; 

5. Seja equilibrado nos elogios e nas críticas - Não aponte apenas situações 

problemáticas ou não faça apenas elogios, tente equilibrar os seus comentários; 

6. Seja claro e específico - Indique claramente a situação que considera 

problemática ou que considera muito boa e seja o mais explicito possível ao 

enumerar as razões que o levam a realçar determinada situação; 

7. Ajude o seu colega a melhorar e a aprender – Indique sugestões e dê 

orientações, mas não faça o trabalho por ele. Para além de não ser justo, não o 

está a ajudar a reflectir, a compreender e a aprender.  
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