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I. INTRODUÇÃO
1. Contextualização
O Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho, preconiza que “a avaliação, sustentada por uma dimensão
formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua
melhoria, baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam
enquanto referenciais as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de
avaliação”.
A avaliação, atualmente assumida como classificativa, deve assumir um caráter precursor da
melhoria das aprendizagens, tornando-se imperativo aprofundar competências e conhecimentos
sobre a avaliação das aprendizagens e consolidar as mudanças legalmente impostas, através da
implementação de projetos pedagógicos e didáticos, ajustados à especificidade dos contextos
educativos.
Assim, as escolas e os professores enfrentam desafios que exigem a redefinição, a reconstrução e
a reinvenção de conceções e práticas.
Nesse sentido, o referencial, agora definido, visa:
 Constituir-se como um instrumento de reflexão e aprendizagem no sentido da perceção e
apropriação de novos conceitos, desbravando o caminho para a implementação de novas
práticas ou renovação e aprofundamento de procedimentos já usados no nosso
agrupamento;
 Dar pistas para uma progressiva mudança de paradigma no processo de avaliação,
experimentando, com os docentes mais disponíveis para esse processo, pequenas, mas
significativas alterações, na prática de uma avaliação para as aprendizagens;
 Abrir o caminho para a reformulação dos documentos orientadores do agrupamento,
sobre o processo de avaliação, de modo a construir um “Referencial para a Avaliação” que
incorpore os novos conceitos e novas práticas.
Enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação assume-se como
uma ferramenta importante de regulação e de orientação do percurso escolar, bem como de
certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelo aluno,
independentemente do ciclo e da modalidade de ensino que frequenta.
Das práticas de avaliação escolar pretendemos:
 Equidade: assegurar uma igualdade de tratamento, sejam quais forem as origens sociais
dos alunos, a sua idade, o seu género, a sua origem étnica, evitando os enviesamentos
implícitos ou explícitos da função seletiva da escola;
 Eficácia: suprimir os efeitos contraproducentes das práticas de avaliação escolar,
garantindo a todos os alunos os processos mais adequados para a aquisição das
aprendizagens.
Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar
dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos,
bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
A avaliação é enquadrada pelo Projeto Educativo de Escola, pelo Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatório, pelas Aprendizagens Essenciais e pelo Projeto MAIA - Projeto Nacional
"Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA)"
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Compete ao Conselho Pedagógico aprovar um sistema de avaliação e um sistema de classificação
dos alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de Pombal, de acordo com as orientações
do currículo nacional, para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos
curriculares.
2. Princípios e propósitos no domínio da avaliação pedagógica
As decisões sobre a avaliação devem resultar de uma reflexão aprofundada, coletiva, participada e
fundamentada. O Referencial de Avaliação, porque se destina a orientar as práticas de avaliação
pedagógica e de ensino dos professores, tem de prever a inserção pedagógica da avaliação nos
processos de educação e formação e deve ter uma natureza transdisciplinar por forma a que possa
ser utilizado em qualquer ano de escolaridade ou em qualquer disciplina.
Assim, a avaliação deve ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e ser
um processo transparente, nomeadamente através da clarificação dos descritores de sucesso e
explicitação dos critérios de avaliação adotados. Apresenta-se como um meio privilegiado para
promover e melhorar as aprendizagens e deve estar fortemente articulada com a aprendizagem e
com o ensino, com o currículo e com o seu desenvolvimento.
A avaliação orienta-se pelos seguintes princípios: transparência, melhoria da aprendizagem,
integração curricular, positividade e diversificação.
A avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, tendo em conta as dificuldades
diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter em conta
os diferentes ritmos de aprendizagem. É imperativo diversificar os métodos de recolha de
informação, envolver outros intervenientes (encarregados de educação, outros docentes, alunos)
e avaliar em diferentes momentos e contextos.

II. REFERENCIAIS
1. Sistema de avaliação a adotar
O sistema de avaliação definido tem de ser exequível e deve recorrer a um número limitado e
contido de processos de recolha de informação. Não é razoável tudo querer registar para tudo
avaliar.
1.1. Modalidades de avaliação
Distingue-se entre Avaliação para as Aprendizagens e Avaliação das Aprendizagens, para se
sublinhar a diferença entre Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa.
1.1.1 Avaliação formativa
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e está associada a todo o tipo de
tomada de decisão e de formas de regulação e de autorregulação que influenciam os processos de
ensino e aprendizagem adequados às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver.
Esta avaliação é ipsativa e criterial.
1.1.1.1. Práticas de Avaliação Formativa
As tarefas devem permitir que os alunos aprendam, os professores ensinem e ambos avaliem o
trabalho realizado, de forma contínua e sistemática, diversificada e consistente.
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1.1.1.2. Utilização dos dados recolhidos no âmbito da Avaliação Formativa
Os dados recolhidos serão utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações que
lhes permitam regular e autorregular as suas aprendizagens. As informações obtidas com fim
formativo não serão mobilizadas para efeitos de se atribuírem classificações aos alunos.
1.1.1.3. Utilização de feedback
O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa, pois é através dele que os alunos sabem o
que têm de aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para
aprender. Serão implementados os seguintes tipos de feedback, ajustados a cada momento do
processo de aprendizagem:
a) Feed up, tem como principal objetivo clarificar os objetivos de aprendizagem definindo o
que se pretende que o aluno aprenda e deve ocorrer no início do processo. Pode ser
escrito e deve ser dado oralmente em tempo útil.
b) Feed back foca-se na autorregulação que permite ao aluno perceber os progressos que
teve e o caminho que lhe falta percorrer para atingir os objetivos definidos. Deve ser oral,
imediato, sistemático e de qualidade, permitindo ao aluno avaliar as suas dificuldades e
como superá-las.
c) Feed forward tem por base o feedback e permite, ao docente, a recolha de informação dos
conhecimentos já adquiridos pelo aluno para que possa ser reutilizada para preparar
atividades futuras de ensino e aprendizagem. Deve ocorrer após os dois momentos
anteriores e ser registado por escrito, para uma correta análise.
1.1.2. Avaliação sumativa
A avaliação sumativa proporciona informação sintetizada acerca do que os alunos sabem e são
capazes de fazer no final de um tema ou após um certo período.
1.1.2.1. Práticas de Avaliação Sumativa
As práticas da avaliação sumativa deverão assegurar que a recolha de informação seja rigorosa e
consistente com as finalidades de aprendizagem constantes no currículo.
A avaliação sumativa deve ser utilizada numa ótica da avaliação das aprendizagens e deve ser
realizada pontualmente. A recolha de informação deverá ser diversificada.
1.1.2.2. Utilização dos dados recolhidos no âmbito da Avaliação Sumativa
Se os dados recolhidos no âmbito da avaliação sumativa forem utilizados para classificar os alunos,
a avaliação sumativa tem propósitos classificatórios.
Se esses dados forem utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações que lhes
permitam regular e autorregular as suas aprendizagens, a avaliação sumativa não tem fins
classificatórios, será utilizada com fins formativos e não pode ser mobilizada para atribuir
classificações aos alunos.
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3. Participação dos alunos nos processos de avaliação: diálogo efetivo, autoavaliação e participação
dos alunos na elaboração das rubricas e níveis de desempenho
Quer se trate da avaliação formativa, mais orientada para o feedback, quer se trate da avaliação
sumativa, os alunos serão encarados como participantes ativos e comprometidos em todo o
processo de avaliação.
A participação conduz à autonomia progressiva do aluno, bem como à responsabilização pela sua
aprendizagem. Ambos, professores e alunos num processo de triangulação, são responsáveis por
fazerem o máximo, para que cada um evite e ultrapasse erros e dificuldades nos processos de
aprendizagem.

Professor

1. Clarificar os objetivos de

2. Implementar discussões

aprendizagem e os critérios
de sucesso;

efetivas na sala de aula e
outras tarefas de
aprendizagem que evidenciam
a compreensão do aluno

Par

Aluno

1.1 Compreender e partilhar
os objetivos de aprendizagem
e os critérios de sucesso

3. Dar feedback
permita
aos
alunos avançar

que

4. Implicar os alunos como recursos de aprendizagens uns
dos outros
5. Implicar os alunos como responsáveis pela sua própria
aprendizagem

Uma conceção mais abrangente e participada de avaliação formativa. Adaptado de Black & Wiliam (2009, p. 5)

3.1 Aspetos a considerar para uma efetiva participação dos alunos nos processos de avaliação
A efetiva participação dos alunos no âmbito de uma avaliação pedagógica deve ser: Contínua,
Progressiva, Diferenciada e Criterial.
4. Processos de Recolha de Informação
Um processo de recolha de informação é uma ação ou dinâmica de trabalho, formal ou informal,
não estruturada ou estruturada, que se desenvolve para obter dados sobre as aprendizagens e as
competências dos alunos. Tem como principal propósito obter dados para distribuir feedback de
qualidade a todos os alunos. A sua utilização é formativa por natureza. No entanto, é necessário
prever Processos de Recolha de Informação que gerem dados que sejam mobilizados para efeitos
classificatórios.
A diversificação de processos de recolha de informação permite, através da triangulação, garantir
o rigor de qualquer avaliação.
Privilegia-se:
 Registos de observação: intervenções orais e escritas, autoavaliação;
 Trabalho de projeto/experimental;
 Debates e/ou diálogo argumentativo;
 Ficha/teste de avaliação ou questão Aula;
 Portefólio de evidências de aprendizagem individual.
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5. Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação devem traduzir o que é importante aprender. A sua definição é um
processo complexo, difícil, mas incontornável. Têm em conta os documentos curriculares de
referência (Aprendizagens Essenciais, PASEO e os domínios do Currículo).
Dão a conhecer e explicitam antecipadamente os níveis de desempenho, permitindo que fiquem a
saber o que se espera deles e como o seu trabalho será avaliado. Por sua vez, os professores ficam
em melhores condições para distribuir feedback de elevada qualidade.
Os critérios de avaliação são diferentes dos critérios de classificação. Não são meios para atribuir
classificações ou critérios de classificação. São indicações claras acerca do que é importante
aprender e avaliar através de uma ou mais tarefas, expressas em rubricas.
São definidos os seguintes critérios de avaliação: conhecimento, consistência, clareza e rigor.
6. Sistema de classificação
Nas práticas de Avaliação Sumativa com fins classificativos é necessário: definir os critérios de
avaliação; descrever diferentes níveis de desempenho por parte dos alunos; estabelecer um
padrão que permita determinar um nível aceitável de consecução de cada critério; escolher um
processo de recolha de informação que permita aferir as aprendizagens alcançadas; analisar os
resultados para poder tomar decisões. Os dados recolhidos da avaliação sumativa com fins
classificatórios serão mobilizados para o sistema de classificação permitindo a certificação.
O sistema de classificação a implementar rege-se pelos princípios a seguir enumerados, aos quais
serão acrescentados outros ou modificados estes, em resultado da reflexão que será levada a cabo
pelos diferentes departamentos, grupos disciplinares e grupos de docentes.
Assim:
1. A classificação sumativa final deve espelhar o nível de desempenho alcançado no momento
em que é atribuída e não uma média de desempenhos registados de forma inamovível em
momentos intermédios do percurso escolar de cada aluno.
Torna-se necessário abolir, progressivamente, a “cristalização” dos resultados numa grelha
EXCEL, porque alimentam uma média com forte impacto na classificação final.
2. A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período, informar os alunos e
os encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. Assim,
no 1.º e no 2.º período, a avaliação deverá ter um caráter predominantemente informativo de
modo a não se tornar numa forma de ir construindo uma média determinante para a
classificação do 3.º período.
3. A gestão do processo de conceção, de aplicação e de uso dos resultados dos testes e demais
processos de recolha de informação, com fins classificativos, deve ser reformulada de modo a
que:
3.1. o resultado reflita o nível de proficiência alcançado no momento em que ocorre a
avaliação, de modo a evitar a “contaminação” por avaliações passadas;
3.2. se proceda a uma distribuição equilibrada e/ou mais equitativa das cotações;
3.3. as questões sejam consistentes com o que foi ensinado, não devendo ser formuladas
questões cujo conteúdo não foi devidamente trabalhado com os alunos e que exijam a
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mobilização de conhecimentos, capacidades ou procedimentos que não foram
devidamente tratados nas aulas;
3.4. as questões efetuadas permitam avaliar as aprendizagens que realmente se pretendem
avaliar;
3.5. se assegure que todos os alunos compreendem o que se pretende, formulando as
questões com clareza.
4. Deve ser generalizada a adoção da avaliação por domínios.
5. A expressão “critérios de avaliação” deve ser substituída por “critérios de ponderação”.
6. Deve ser adotada a seguinte Escala de Classificação:
Procedimentos Classificatórios
para a avaliação sumativa com fins classificativos
Nível
Valor
Menção
(2º e 3º
(Ensino
Níveis de desempenho
(1º CEB)
CEB)
secundário)

Classificações a utilizar
Percentagem

Menção

0-19 %
Insuficiente

1

0-5

2

6 -9

Suficiente

3

10-13

Bom

4

14-17

Muito Bom

5

18-20

Insuficiente

20-49 %
50-69 %

Suficiente

70-89 %

Bom

90-100 %

Muito Bom

O aluno que revela elevadas
dificuldades
O aluno que apresenta
algumas dificuldades
O aluno que evidencia
facilidades
O aluno que revela grande
facilidade

III. EFEITOS DA AVALIAÇÃO
1. Educação Pré-Escolar
A avaliação na educação pré-escolar (EPE) “assume uma dimensão marcadamente formativa [...],
é um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos
resultados” (OCEPE, 1997:27).
Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada criança consigo própria para situar a
evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo. A avaliação é realizada em contexto, devendo
o educador utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, de modo a
poder acompanhar a evolução das aprendizagens das crianças e adequar a sua intervenção
educativa.
A organização do ambiente educativo, traduzido em contextos de aprendizagem, e a
intencionalidade pedagógica, bem como as características do seu ambiente familiar e sociocultural
são elementos essenciais, a considerar no processo avaliativo.
1.1 Referencias de avaliação específicos
A avaliação na educação pré-escolar assenta nos seguintes referencias de avaliação específicos:
 Caráter holístico e contextualizado no processo de desenvolvimento e aprendizagem da
criança.
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Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão
do currículo definidos nas OCEPE.
Aquisição de aprendizagens das Áreas de Conteúdo e respetivos Domínios.
Valorização dos progressos da criança.
Valorização da criança enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomando consciência
dos seus progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando.
Promoção da igualdade de oportunidades e equidade.

1.2 Dimensões a avaliar
A avaliação, enquanto processo contínuo, de registo dos progressos realizados pela criança, ao
longo do tempo, utiliza procedimentos centrados sobre o modo como a criança aprende, como
processa a informação, como constrói o conhecimento ou resolve problemas. Os procedimentos
de avaliação devem ter em consideração a idade e as características do desenvolvimento das
crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a
criança é sujeito da sua própria aprendizagem. Para avaliar o progresso das aprendizagens das
crianças deve-se ter em conta:
Áreas de Conteúdo

Objetivos
 Educar para os valores e para a
Formação Pessoal
cidadania.
e Social
 Fomentar a independência e a
autonomia.
Conhecimento do
Sensibilizar para a descoberta das
Mundo
ciências naturais e sociais.
Expressão e Comunicação
Favorecer
a
representação
e
Matemática
comunicação
do
pensamento
matemático
Linguagem Oral e
Criar um clima de comunicação oral e
Abordagem à
iniciação à escrita
Escrita
 Dominar
gradualmente
Educação Artística
instrumentos e técnicas
 Desenvolver a criatividade
 Desenvolver a consciência e
domínio do corpo
Educação Física
 Promover a exploração do espaço e
dos materiais

Instrumentos

 Registos
 Registos de
autoavaliação;
 Portefólios construídos
com as crianças;
 Fotos;
 Abordagens narrativas;
 Entrevistas;
 Questionário (envolvendo
não só as crianças como
também os pais/parceiros
educativos).

Avaliação

Formativa –
(centrada no
Desenvolvimento do processo e
no progresso da aprendizagem)
- Entrega individual da
Informação aos pais/EE, dos
progressos e desenvolvimento
da criança, no final de cada
período.

2. Ensino básico
A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo,
progredindo para o ciclo imediato o aluno que tenha adquirido os conhecimentos e desenvolvidas
as capacidades definidas para cada ciclo de ensino.
2.1 Critérios de transição / retenção:
a) No ensino básico, devem observar-se as condições de transição e de aprovação previstos no
art.º 32 da Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto.
b) Nos anos não terminais de ciclo (1º, 2º, 3º, 5º, 7º e 8º anos), a decisão de transição para o ano
de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico e enquadra-se numa lógica de ciclos de
aprendizagem. Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas
alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro (retenção por
excesso de faltas injustificadas).
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c) Nos anos terminais de ciclo (4º, 6º, 9º anos), o aluno não progride e obtém a menção de Não
Aprovado, se estiver numa das seguintes condições:
i) No 1º ciclo, tiver obtido:
 Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou Português Língua
Segunda (PL2) e em Matemática.
 Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente,
menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas.
ii) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:
 Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de
Matemática.
 Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.
d) Sem prejuízo da aplicação das disposições legais previstas na legislação, os alunos transitam de
ano desde que o Conselho de Docentes / Turma considere ser essa a melhor opção no sentido
da formação do aluno, independentemente do número de classificações inferiores a três que o
mesmo venha a obter no final do ano.
e) No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino
básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo.
f) As Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo, o Apoio ao Estudo no 1.º e 2.º ciclo, as
disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos do ensino
básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo.
g) Um aluno retido no 1.º, 2.º ou 3.º ano de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia
por decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
h) A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as
componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade.
3. Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos
A avaliação sumativa interna é formalizada em reuniões de avaliação do conselho de turma, no
final de cada período letivo, tendo, no final do 3.º período, as seguintes finalidades:
a) Apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e do seu aproveitamento ao longo do
ano.
b) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de classificação
final nas disciplinas.
c) Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de ano, bem como
sobre a aprovação em disciplinas terminais, do 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade, não
sujeitas a exame final nacional no plano de estudos do aluno.
A avaliação sumativa interna conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da
aprovação em cada disciplina ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não terminais, à
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transição para o ano de escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à conclusão do nível
secundário de educação.
No ensino secundário, devem observar-se as condições de transição, aprovação e de progressão
previstos no art.º 30 da Portaria 226-A/2018 de 7 de agosto.
A avaliação sumativa externa para os alunos dos cursos científico-humanísticos realiza-se no ano
terminal da respetiva disciplina, nos termos seguintes:
a) Na disciplina de Português da componente de formação geral.
b) Na disciplina trienal da componente de formação específica.

c) Em duas disciplinas bienais da componente de formação específica, ou numa das disciplinas
bienais da componente de formação específica e na disciplina de Filosofia da componente de
formação geral, de acordo com a opção do aluno.

4. Ensino Secundário – Cursos Profissionais
A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e tem como principais funções a
classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante, exprimindo a
conjugação da auto e heteroavaliação dos formandos e da avaliação realizada pelo professor,
sobre as aprendizagens e as competências adquiridas por aqueles. Incide ainda sobre a formação
em contexto de trabalho e integra, no final do 3º ano do ciclo de formação, uma PAP.
A avaliação dos formandos, em cada módulo, baseia-se, no mínimo, em três instrumentos de
avaliação aos quais se atribui peso idêntico e deve incluir as seguintes componentes:
a) Projeto.
b) Qualificação e capacitação profissional dos formandos.
A avaliação deve ter em conta a globalidade dos domínios dos saberes, correspondendo ao
conhecimento, compreensão e aplicação dos conteúdos lecionados e apreendidos pelos alunos, e
assenta na concretização de um juízo de valor materializado na classificação final atribuída.
Nas disciplinas curriculares dos cursos profissionais e a partir do primeiro ano devem ser
trabalhadas as competências pessoais e interpessoais de cada formando, que permitam melhorar
as suas interações com os outros e com o mundo em seu redor. O desenvolvimento da capacidade
de análise, de interpretação, de rigor, de resolução de problemas e de raciocínio são fundamentais
para a integração do formando na sociedade e no mercado de trabalho.
A evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI apela à necessidade de preparar os
jovens para uma vida em constante e rápida mudança. Nem todas as competências se relacionam
com conhecimentos, pelo que pretendemos desenvolver nos formandos as seguintes
competências (4C): comunicação, cooperação, pensamento crítico e criatividade.
Competências

Área disciplinar

A - Linguagem de textos / B - Informação e comunicação:
Comunicação oral e escrita
(Capacidade para comunicar de forma adequada ao contexto e ao
interlocutor: conversação, leitura / análise de documentos, entrevistas,
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redação de textos / documentos, elaboração de currículos / comunicar
em diversos ambientes, incluindo contextos multilingues e
multiculturais)
E - Relacionamento interpessoal / F - Desenvolvimento pessoal e
autonomia:
Espírito de equipa e cooperação
(Capacidade para partilhar, aprender e trabalhar com os pares)

Disciplinas da componente técnica e
Formação em Contexto de Trabalho

Tomada de decisões
(Capacidade para tomar decisões de forma ponderada e refletida).
Saber-estar
(saber atuar e reagir consoante os contextos)
Organização / Gestão do tempo
(capacidade de se organizar em função do cumprimento das tarefas)
Iniciativa e autonomia
D - Pensamento crítico e pensamento criativo / C - Raciocínio e
resolução de problemas:
Pensamento crítico
(Capacidade de analisar, avaliar e questionar a informação recebida)

Todas as áreas curriculares

Criatividade/Resolução de problemas
(Capacidade para pensar em novas soluções, com vista à resolução de
problemas)
Adaptação a novas situações
(Capacidade de se adaptar a novas situações e novos contextos).

5. Alunos que beneficiam de medidas adicionais de suporte à aprendizagem
Os critérios de avaliação são definidos tendo por base o Programa Educativo Individual dos Alunos
(PEI), as Aprendizagens Essenciais, o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória e
respetivos normativos legais.
5.1 Avaliação, Progressão e Certificação das Aprendizagens
O processo de avaliação integra:
 Uma dimensão de natureza formativa, constituindo-se como um elemento central no
quadro do processo de ensino e de aprendizagem. A sistematicidade na recolha de
informação em contexto de sala de aula e a diversidade de instrumentos e estratégias de
auto e heteroavaliação são um recurso privilegiado, pelo que a avaliação assume uma
função autorreguladora.
 A avaliação dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão realiza-se nos termos definidos na lei (respetivamente Ensino Básico ou Ensino
Secundário), expressos no Relatório Técnico Pedagógico (RTP) e no Programa Educativo
Individual.
 Avaliação sumativa consubstancia-se num juízo global sobre as aprendizagens
desenvolvidas pelos alunos, traduzindo, ainda, uma tomada de decisão sobre o percurso
escolar dos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.
 Os critérios de progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à
aprendizagem são definidos no Relatório Técnico-Pedagógico e no Programa Educativo
Individual.
 No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de um Certificado e
Diploma de conclusão da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o artigo 30º do DecretoLei Nº54/2018 de 06 de julho.
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No caso dos alunos com adaptações curriculares significativas, no Certificado, deve constar
o ciclo ou nível de ensino concluído e a informação curricular relevante do PEI, bem como
as áreas e experiências desenvolvidas ao longo do Plano Individual de Transição (PIT).

5.1.1 Avaliação sumativa
A avaliação sumativa dos alunos é feita em conselho de docentes/conselho de turma para
atribuição das classificações qualitativas/quantitativas.
Os alunos com medidas adicionais abrangidos pela alínea b) adaptações curriculares significativas,
no âmbito do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 06 de julho, são avaliados de acordo com
o definido no Relatório Técnico Pedagógico e Programa Educativo Individual.

IV. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
O Plano Anual de Atividades (PAA) constitui um documento de planeamento e execução que
define, em função do Projeto Educativo as formas de organização e programação das atividades a
desenvolver pelas diferentes estruturas (pedagógicas/serviço/apoio), de acordo com as
necessidades e interesses dos alunos e da comunidade escolar.
De modo transversal e articulado, e conforme preconizado no Perfil dos Alunos à saída da
escolaridade obrigatória, deverá contribuir para a formação integral dos alunos, proporcionando
experiências que promovam a formação socio afetiva e o desenvolvimento de atitudes de
abertura, cooperação e solidariedade numa perspetiva de educação para a cidadania e sentido
cívico.
Todas as iniciativas constantes do PAA devem ter como objetivo:
 A participação/envolvimento dos destinatários, em particular, dos alunos.
 O desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos.
 A aquisição de conhecimentos.
 O contributo para o cumprimento da missão do agrupamento e do seu Projeto Educativo.
 A ligação do agrupamento à comunidade educativa.
O envolvimento dos alunos nos projetos, clubes e nas atividades dinamizadas no âmbito do PAA,
são fundamentais para o desenvolvimento de competências cognitivas, pessoais e sociais e devem
fazer parte da avaliação do aluno. Da matriz do AEP fazem parte os seguintes projetos, clubes,
programas e unidades especializadas:
 Projetos: Comboio da Memória, Young VoluntTeam; SELF; e-Twinning; Engenheiras por um dia;
Erasmus, Nhe Cretcheu; A Ler+ 2027; Movimento 14-20 a Ler.
 Clubes: Direitos Humanos; Ciência Viva; Música; Matemática; Europeu; Robótica.
 Programas: Parlamento dos Jovens; Eco Escolas; Cientificamente Provável.
 Unidades especializadas: GAAF; SPO; Bibliotecas escolares; Gabinete de Apoio à Saúde.
 Desporto escolar: Futsal Infantis Femininos; Futsal Iniciados Femininos; Futsal Infantis
Masculinos; Futsal Juvenis Masculinos; Futsal Juvenis Femininos; Atletismo – Misto;
Basquetebol Infantis Femininos; Basquetebol Juvenis Femininos; Escalada; Natação adaptada.
O PAA organiza-se de acordo com as seguintes temáticas:
i) Desenvolvimento sustentável (Agenda para a humanidade);
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ii) Direitos humanos;
iii) Educação para a saúde;
iv) Cultura e artes;
v) Visitas de estudo e intercâmbios;

V. DOMÍNIO DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC)
Os DAC, designados por “Oficina@Erguer_Futuros”, são áreas de confluência do trabalho
interdisciplinar ou de integração curricular nas quais a escola concretiza as suas opções
curriculares, ou seja, diferentes possibilidades de organização e gestão, à disposição da escola, a
implementar de acordo com as prioridades por ela definidas, decorrentes da apropriação do
currículo e do exercício da sua autonomia, que permitem a consecução das áreas de competências
do Perfil dos Alunos.
Para a concretização do trabalho a realizar nestas oficinas, recomenda-se que seja escolhido um
tema integrador, suficientemente amplo para envolver todas as áreas disciplinares, cujo
tratamento deverá permitir um maior desenvolvimento das competências-chave do perfil do
aluno. As temáticas a escolher devem confluir na interseção das aprendizagens das diferentes
disciplinas, explorar percursos pedagógico-didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou
experimental e o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise, tendo por base,
designadamente:
 Os temas ou problemas abordados sob perspetivas disciplinares, numa abordagem
interdisciplinar.
 Os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e competências, na sua
transversalidade e especificidade disciplinar.
 Os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e de conhecimento,
presentes em todas as disciplinas.
Pretende-se com os DAC:
 Consolidar, aprofundar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais.
 Valorizar as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos.
 Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de
informação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da autoestima dos alunos.
 Promover o exercício da cidadania ativa, de participação social em contextos de partilha e de
colaboração e de confronto de ideias.
 Implementar metodologias centradas no aluno, proporcionando situações de aprendizagens
significativas.
 Avaliar periodicamente a participação dos alunos nos Projetos de Domínios de Articulação
Curricular em função dos instrumentos de avaliação aplicados em cada área curricular.
 Promover metodologias de trabalho de projeto interdisciplinar, tornando as aprendizagens
mais significativas, mais enriquecedoras e interativas, alicerçadas em motivações intrínsecas
dos alunos e tornando-os mais críticos e criativos.
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Esquema concetual a utilizar pelo conselho de turma na conceção, planificação, implementação e
avaliação dos DAC:
Identificar as aprendizagens essenciais
por disciplina e anos de escolaridade.
Identificar
subsidiárias

as

Identificar os pontos fortes e os
pontos fracos do desempenho
escolar dos alunos

aprendizagens

A carga letiva a disponibilizar em cada
disciplina

DAC / Domínios de
Autonomia Curricular
Identificar os eixos da
curricular entre disciplinas

articulação

Identificar os eixos da articulação
curricular transversal aos diversos
anos/ciclos de escolaridade

Identificar os principais obstáculos
a enfrentar de forma a definir os
desafios prioritários a vencer

Identificar o contributo de cada
disciplina e o momento em que participa

As atividades desenvolvidas nos DAC serão consideradas na avaliação das respetivas disciplinas de
acordo com os critérios de avaliação a definir pelos departamentos curriculares.

VI. CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD)
De acordo com as orientações do documento Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a
componente de CD deve ser um espaço curricular privilegiado para o desenvolvimento de
aprendizagens com impacto tridimensional na atitude cívica individual (identidade cidadã,
autonomia individual, direitos humanos), no relacionamento interpessoal (comunicação e diálogo)
e no relacionamento social e intercultural (democracia, desenvolvimento humano sustentável,
globalização e interdependência).
A componente de CD, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em
conformidade com a sua presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação em
vigor.
A avaliação interna das aprendizagens no âmbito da componente de CD, à semelhança das
restantes disciplinas, é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração e
gestão, de coordenação e supervisão pedagógica da escola, a quem competirá os procedimentos
adequados a cada um dos modos de organização e funcionamento da referida componente.
A componente de CD deve capacitar os alunos para o exercício de uma Cidadania Ativa,
através da utilização de metodologias participativas e interventivas, que os desafie a
encontrar soluções para um problema/tema em que considerem prioritário intervir,
dando-lhes assim espaço de participação na sociedade.
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1. Educação Pré-escolar
O objetivo estratégico 4 (ponto 43) do “Documento do Fórum de Educação para a Cidadania”
(2008) expressa a necessidade de se “promover de forma efetiva e continuada a Educação para a
Cidadania Global em todos os patamares da educação – da educação pré-escolar ao ensino
superior – e desde os primeiros anos da infância”, sendo o JI, “por excelência, um espaço de
vivência de cidadania”. O próprio Grupo de Trabalho de Educação para a Cidadania, na sua
proposta, recomendava o reforço da Educação para a Cidadania desde a educação pré-escolar até
ao final da escolaridade obrigatória. Nesse sentido, e embora não esteja abrangida, pela
organização curricular preconizada na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania,
entendeu-se que deveria ser integrada a Educação Pré-escolar na Estratégia de Educação para a
Cidadania e Desenvolvimento do AEP.
No que respeita ao desenvolvimento das orientações curriculares na Educação Pré-Escolar e,
embora todas as áreas possam estar implicadas na Educação para a Cidadania, destaca-se um
maior envolvimento da Área de Formação Pessoal e Social e da Área do Conhecimento do Mundo
sendo consideradas áreas transversais, porque, embora tenham uma intencionalidade e
conteúdos próprios, estão presentes em todo o trabalho educativo realizado no JI.
Na educação pré-escolar, a Educação para a Cidadania, surge na intencionalidade pedagógica e
manifesta-se nas vivências e rotinas diárias no JI, nas iniciativas das crianças ou nas atividades
propostas pelo/a educador/a. Deverá ser valorizado, sempre que possível, o envolvimento das
famílias e da comunidade, angariando recursos e parcerias que possam ajudar a enriquecer as
vivências de cidadania em meio escolar e a projetá-las para além das paredes do JI, dando-lhes
continuidade e sentido.
A educação para a cidadania efetiva-se também com o desenvolvimento progressivo do espírito
crítico face ao mundo que rodeia a criança, promovendo-se valores, atitudes e comportamentos
face ao ambiente que conduzem ao exercício de uma cidadania consciente face aos efeitos da
atividade humana sobre o património natural, cultural e paisagístico.
2. Primeiro CEB
Os conteúdos de CD serão trabalhados transversalmente e em articulação com as restantes
componentes do currículo. Em cada domínio, serão identificadas aprendizagens essenciais, cuja
modelação / apropriação pode variar consoante o grupo turma e as parcerias a estabelecer nos
vários anos letivos.
Os instrumentos de avaliação devem permitir aferir, por aluno, as aprendizagens específicas de
Cidadania e Desenvolvimento realizadas e a realizar, as ações a desenvolver, os instrumentos e os
critérios de avaliação devem estar registados nos Critérios de Avaliação. A avaliação na
componente de CD é da responsabilidade do professor titular.
A escolha e o tratamento do tema devem ser pensados numa perspetiva de desenvolvimento
modular: correspondendo à duração do ciclo; selecionando subtemas; abordando diferentes
perspetivas em função dos interesses dos alunos e do seu grau de maturidade. Na definição dos
temas e subtemas, deve levar-se em consideração os valores preconizados no Projetivo Educativo
do Agrupamento. Esta área será trabalhada transversalmente nas disciplinas de Português, Estudo
do Meio e Expressões Artísticas, em estreita colaboração com as bibliotecas escolares.
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Desenvolve-se ainda, no tempo das Atividades Educativas de Acompanhamento, nas turmas do 3º
e 4º anos da freguesia de Pombal, no domínio Ligação da Escola ao Meio a área Cidadania, cujo
trabalho visa incentivar crianças e jovens a analisar criticamente os lugares onde vivem e a pensar
em soluções para problemas da comunidade, relacionados com a habitação, transportes, espaços
públicos, escolas, serviços e equipamentos. O produto dos trabalhos é apresentado sob a forma de
Projeto, em Assembleias de Crianças, realizadas na fase turma, na fase escola e na fase freguesia.
3. Segundo e Terceiro CEB
No 2.º CEB e 3ªCEB a avaliação, é quantitativa, de 1 a 5, na disciplina de CD é proposta pelo
professor da disciplina e é da responsabilidade do Conselho de Turma.
Apresenta-se de seguida a matriz para a elaboração dos critérios de ponderação de avaliação.
Perfil do Aluno
Áreas de
Competências

Domínios

Conhecimentos
A- Linguagens e
textos
B- Informação e
comunicação
C -Raciocínio e
resolução de
problemas
D- Pensamento
crítico e
pensamento
criativo
E- Relacionamento
interpessoal
F- Desenvolvimento
pessoal e
autonomia
G- Bem-estar e
saúde
H- Sensibilidade
estética e artística
I- Saber técnico e
tecnologias
J- Consciência e
domínio do corpo

Capacidades

Atitudes
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Ponderação

30%

35%

35%

Instrumentos de
avaliação

Descritores de Desempenho
- Explica os princípios fundamentais de cada tema
em estudo;
- Reflete sobre os seus preconceitos e estereótipos
e no que está na sua base;
- Explica os perigos da generalização de
comportamentos individuais a toda uma cultura;
- Reflete criticamente sobre o modo como a
História é muitas vezes apresenta e ensinada de
um ponto de vista etnocêntrico;
- Explica o modo como a economia e o processo
financeiro afetam o funcionamento da sociedade;
- Reflete criticamente sobre as questões éticas
associadas à globalização;
- Reflete criticamente sobre as ligações entre os
processos económico, social, político e ambiental;
- Explica o impacto que as escolhas pessoais, as
ações políticas e os padrões de consumo podem
ter noutras partes do mundo.
- Demonstra capacidade para monitorizar, definir,
priorizar e concluir tarefas sem supervisão direta;
- Seleciona fontes de informação fiáveis;
Consegue
identificar
discrepâncias,
inconsistências ou divergências nos materiais em
análise;
- Identifica os sentimentos dos outros, mesmo
quando eles não os pretendem demonstrar;
- É capaz de modificar o seu comportamento para
o tornar apropriado para outras culturas;
- Consegue evitar com sucesso mal-entendidos
interculturais;
- Gera entusiasmo junto dos membros do grupo
para completar tarefas partilhadas;
- Consegue lidar com eficácia com o stress
emocional, ansiedade e insegurança.
- Valoriza a dignidade humana e os Direitos
Humanos;
- Valoriza a Diversidade Cultural;
- Valoriza a democracia, a justiça, a igualdade e o
Estado de Direito;
- Procura e acolhe oportunidades de encontro de
pessoas com diferentes valores, costumes e
comportamentos;
- Expressa respeito pelas diferenças;
- Exerce as obrigações e responsabilidades de
cidadania ativa;
- Consistência no cumprimento de compromissos

Observação direta
Trabalho de
projeto
Fichas formativas
Guiões de
trabalho prático
Trabalhos de
pesquisa
Registos de
observação
Portefólio
Visitas de estudo
Saídas de campo
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com os outros;
- Demonstra confiança na sua capacidade para a
resolução de problemas inesperados;
- Aprecia o desafio para a resolução de problemas
ambíguos.

Orientações comuns:
 Devem ser considerados os descritores operativos aprovados no guião da disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento.
 A avaliação em Cidadania e Desenvolvimento orienta-se pelos mesmos normativos legais de
todas as disciplinas e áreas disciplinares do currículo e terá por base a avaliação das
competências adquiridas. Estas, de acordo com o Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade
Obrigatória, são definidas como “combinações complexas de conhecimentos, capacidade e
atitudes”, interligados entre si e sem prevalência de qualquer um deles em relação aos outros.
 Para definição dos Critérios de Avaliação e Ponderação, tomou-se como base de entendimento
o glossário do Documento das Competências para a Cultura Democrática, publicado pelo
Conselho da Europa, que apresenta as seguintes definições:
 Conhecimentos: conjunto articulado de informação que um indivíduo possui e que se
encontra intimamente ligado à noção de compreensão.
 Capacidades: mobilização de padrões complexos e bem organizados de pensamento ou
comportamento de forma adaptativa, a fim de alcançar um objetivo específico.
 Atitudes: orientação mental geral que um indivíduo adota em relação a alguém ou algo
(por exemplo, uma pessoa, um grupo, uma instituição, uma questão, um evento, um
símbolo, etc.). As atitudes geralmente consistem em quatro componentes: uma crença ou
opinião sobre o objeto da atitude, uma emoção ou sentimento em relação ao objeto, uma
avaliação (positiva ou negativa) do objeto e uma tendência a comportar-se de um modo
particular em relação àquele objeto.
4. Ensino secundário
No ponto 3 do artigo 10.º da Portaria número 227-A/2018 de 7 de agosto, a “componente de
Cidadania e Desenvolvimento é uma área de trabalho transversal, onde se cruzam contributos das
diferentes disciplinas com os temas da estratégia de educação para a cidadania da escola através
do desenvolvimento e concretização de projetos pelos alunos”, podendo estruturalmente ser
implementada de acordo com as possibilidades estabelecidas no ponto 4 da mesma Portaria e não
sendo alvo de avaliação sumativa, ou seja, não sendo objeto de classificação específica e
autónoma.
Nos termos previstos no n.º 4 do artigo 15.º, do DL. 55/2018 de 6 de julho, o AEP optou pela
possibilidade de, no ensino secundário, o desenvolvimento de atividades letivas ocorrer de acordo
com o estabelecido na alínea d), a saber, “desenvolvimento de temas e projetos, no âmbito das
diferentes disciplinas da matriz, sob a coordenação de um dos professores da turma ou grupo de
alunos”. A componente de CD não é objeto de avaliação sumativa, sendo a participação nos
projetos desenvolvidos neste âmbito registada no certificado do aluno.
Tendo em conta a plena integração dos alunos na vida da escola, nomeadamente nos projetos /
concursos / atividades / clubes / desporto escolar que fazem parte do plano anual de atividades
do AEP, que expressam formas de vivência da Cidadania e Desenvolvimento e de aquisição e
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consolidação das competências definidas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória,
será considerado o envolvimento e participação nas atividades e projetos desenvolvidos neste
âmbito e registada no certificado do aluno.
Considera-se como participação e envolvimento dos alunos, a sua ação cidadã, o contributo dado
para a sua autonomia individual. A sua presença deve ser previamente preparada, devendo a
temática situar-se dentro dos domínios de Cidadania e Desenvolvimento obrigatórios. Essa
articulação com os domínios deve ser visível na ficha de preparação da atividade e deve ficar
registada em ata de Conselho de Turma e, posteriormente, no certificado de conclusão do ensino
secundário. A avaliação deve ser qualitativa e transversal a todas as disciplinas envolvidas no
projeto, cujo peso deve estar ponderado nos critérios de avaliação de cada uma das disciplinas.
Serão ainda considerados para efeitos de registo no certificado de conclusão do ensino
secundário, a organização e dinamização de projetos / atividades propostos e dinamizados pelos
alunos, dentro os domínios obrigatórios de Cidadania, podendo cruzar-se com os outros. Os
projetos devem ser exequíveis, ter um impacto positivo na Escola ou na Comunidade e devem ser
orientados por um professor do Conselho de Turma da turma dos alunos.
Cada conselho de turma deverá planificar atividades anuais, disciplinares ou de integração
curricular com outras disciplinas / estruturas / projetos, e nas quais se entrecruzem aprendizagens
das disciplinas com aprendizagens de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente as contidas
nos referenciais de Cidadania.
As atividades devem envolver ativamente os alunos e exigir um pensamento reflexivo que
implique, por um lado, uma análise crítica pelo aluno e, por outro, a apresentação de soluções
para problemas com que as sociedades atuais se deparam.
Os instrumentos de planificação (ficha de planificação de atividade, onde seja observável o
envolvimento transdisciplinar e o grau de envolvimento e contributo de cada disciplina) e de
avaliação (observação direta do envolvimento dos alunos nos projetos e atividades - registo de
observação; avaliação do produto/projeto final) devem permitir aferir, por aluno, apenas
descritivamente, as aprendizagens específicas de Cidadania e Desenvolvimento realizadas e a
realizar e as ações a desenvolver para melhorar as aprendizagens.
O documento foi aprovado na reunião de Conselho Pedagógico de 17 de junho de 2020
O Diretor

Assinado por : FERNANDO AUGUSTO QUARESMA
MOTA
Num. de Identificação: BI061036340
Data: 2020.09.07 12:12:58+01'00'
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ANEXO 1

Uma avaliação para as aprendizagens
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I. DESAFIOS
 A escola/sala de aula como uma comunidade de aprendizagem 1:
i) A função da escola é contribuir para a inclusão dos seus alunos e para o seu
desenvolvimento pessoal e social;
ii) Ensinar é uma tarefa que não se circunscreve nem à exclusiva atividade dos professores,
nem apenas, a um ato de transmissão de informações e procedimentos;
iii) O ensino pressupõe:
 Ações de apoio direto aos alunos de natureza abrangente;
 O apoio à procura, utilização e gestão dos recursos materiais e humanos de que os
alunos necessitam para trabalhar, relacionar-se e aprender;
 A organização das condições que estimulem os alunos a refletir sobre a vida, as
relações, os comportamentos e o trabalho na sala de aula.
iv) Construir uma comunidade de aprendizagem:
 Deixar de pensar a relação dos alunos na escola/sala de aula como uma relação
competitiva;
 Aceitar que a colaboração e a cooperação entre alunos deixam de ser vistas como
atividades que ocorrem ocasionalmente no espaço da escola e da sala de aula




Que alunos queremos formar?
Autónomos

Criativos

Persistentes

Aprendentes

Críticos

Multiculturais

Colaboradores

Comunicadores

Que avaliação queremos ter?

Contínua

Favorece
aprendizagens

Feedback
permanente

Interativa

Alunos
ativos

Criterial

Diversificada
Contextualizada

Avaliação para as Aprendizagens
para
as Aprendizagens
Os critérios de avaliação e a sua construção
cosntituem umas das operações mais
decisivas de iniciativas educativas que se
construam sob a égide do Paradigma
Pedagógico da Comunicação. É que uma
comunicação que aconteça sem eixos que a
regulem e critérios que permitam que os
interlocutores em presença se entendam é, no
mínimo, uma espécie de monólogo coletivo.

Integrada no ensino
aprendizagem

Trindade e Cosme, 2010
Síntese do que os
alunos sabem num
determinado
momento

Avaliação das Aprendizagens
das Aprendizagens
Pontual

Feedback
pontual

Em geral pouco
interativa

1

Normativo
ou criterial

Contextualização
variável

Utilizado para
classificar

Alunos pouco
ativos

Ariana Cosme (FCTUP). Escolas no Séc. XXI: desafios, compromissos e respostas.
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 Princípio da inclusão


 Somos diferentes?
 Temos diferentes histórias de vida.
 Temos motivações diferentes e formas de trabalhar em grupo.
 Temos diferentes estilos de aprendizagem (Howard Gardner).
o Todo o ser humano possui as nove

inteligências em níveis variados.
o Cada pessoa tem uma composição
intelectual diferente.
o Podemos melhorar o ensino se
considerarmos os diferentes tipos de
inteligência de cada aluno.

Fonte: https://www.psiconlinews.com/2015/05/teoria-das-inteligencias-multiplas-de-gardner.html



Nas capacidades e competências (Taxonomia de Bloom) e na forma como aprendemos
(pirâmide de aprendizagem William Glasser)
Como aprendemos
Métodos de
aprendizagem
passivos

Métodos de
aprendizagem
participada
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 Papel dos alunos: investir na aprendizagem, colaboração
 Das notas para as competências duradouras.
 Da passividade para a proação.
 Da dependência para a autonomia.
 Da rotina para a inovação.
 Do conhecido para o desconhecido.
 Da uniformidade para a diferenciação.
 Do isolado para o colaborativo.
 Do individualismo para empatia.
 Do fácil para o difícil.
 Da indiferença para a paixão.
 Papel dos professores: transformador
 De ensinar - para descobrir.
 Aprendizagem “balizada” – para a aprendizagem por projetos.
 Do conceito de turma e médias – para a gestão de percursos (educativos) individuais
(portefólios.
 Das tecnologias informáticas como ferramenta técnica – para ferramenta facilitadora da
aquisição de saberes.
 Papel das famílias: colaborar
 Participação ativa na vida da escola.
 Parceria ativa com os professores.
 Do conservadorismo para a abertura à inovação.
 Das notas para as competências duradouras.
 Da superproteção para a autonomia e responsabilidade.

II.

PROCESSO EDUCATIVO

A escola é um local onde ocorrem interações sociais, sendo a sala de aula, o local onde os alunos
passam mais tempo. A forma como se organiza o espaço da sala de aula, influencia o processo de
comunicação, de interação e de relacionamento entre os alunos e o professor.
A forma de organizar a sala deve estar de acordo com o modelo de ensino que o professor
pretende adotar de acordo com o contexto e ambiente escolar. Independentemente da
metodologia empregue, o foco deve estar centrado no aluno. Modelos2 de ensino:
a) Modelo de ensino expositivo:
i) Ensino expositivo: Adequado para ajudar os alunos a adquirirem conhecimento
declarativo.
ii) Instrução direta: Adequado para ajudar os alunos a adquirirem conhecimentos ou
competências processuais;
iii) Ensino de conceitos: Adequado para ajudar os alunos a desenvolver um conhecimento
conceptual e competências de pensamento de ordem superior;
b) Modelo de aprendizagem cooperativa:
2

Veiga, Feliciano H. (2013). Psicologia da Educação. Teoria, Investigação Aplicação. Envolvimento dos alunos na escola.
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i) Aprendizagem cooperativa: Adequado para ajudar os alunos a cooperarem em
interdependência para um objetivo comum. É centrado nos trabalhos em grupo.
ii) Aprendizagem basada em problemas: Adequado para ajudar os alunos a desenvolver
métodos de estudo e de pesquisa. Ajuda os alunos a tornarem-se autónomos.
iii) Discussão em sala de aula: adequado para ajudar os alunos a desenvolverem a capacidade
de raciocínio e de argumentação.
Existem várias formas de organizar o espaço da sala de aula, tanto quanto a criatividade do
professor e as necessidades dos alunos exigem. Destacamos cinco formas de organização:
1. Em linhas horizontais Esta organização de sala é útil se o professor quiser manter a atenção
dos alunos e quiser estimular a sua concentração.
2. Sob a forma de um círculo ou U. Esta organização de sala permite que todos os alunos sejam
colocados na fila da frente e possam ter contato visual com o professor e com os seus pares.
3. Em grupos de quatro ou em pares. Esta organização de sala permite trabalhar em projetos ou
de forma colaborativa, pois facilita a comunicação, a troca de ideias e a partilha de materiais.
Além disso, incentiva a interação social entre os alunos. Também pode servir para trabalhar
inteligências múltiplas, atribuindo funções diferentes a cada grupo.
4. Em bloco. Esta organização permite a proximidade entre alunos, e recomenda-se quendo se
pretende desenvolver uma atividade de projeção, de demonstração ou de experimentação.
5. Na forma de corredor. Esta organização permite a distribuição dos alunos em duas filas em
mesas opostas e criar um corredor entre elas. O professor pode direcionar suas explicações ao
longo do corredor, convidar e incentivar a participação dos alunos, moderar debates ou propor
jogos entre as duas equipes formadas pelas fileiras.

As novas tendências tecnológicas na educação estão a revolucionar o modo de ensinar e também
aprender. Atualmente os alunos assumem um papel cada vez mais interativo, o grande desafio
consiste na integração das tecnologias que dão oportunidade de redesenhar as fronteiras de uma
escola aberta aos contextos sociais e culturais, à diversidade dos alunos, aos seus conhecimentos,
experimentações e interesses. Resulta daqui um novo ambiente e estilo pedagógicos que
favorecem as aprendizagens personalizadas e colaborativas.
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O Estatuto do Aluno e Ética Escolar, no art.º 10º, alínea r) da Lei 51/2012 de 5 de setembro,
permite aos alunos poderem utilizar quaisquer equipamentos tecnológicos, designadamente,
telemóveis, equipamentos, programas ou aplicações informáticas, nos locais onde decorram aulas
ou outras atividades formativas desde que a sua utilização esteja diretamente relacionada com as
atividades a desenvolver e seja expressamente autorizada pelo professor ou pelo responsável pela
direção ou supervisão dos trabalhos ou atividades em curso.
A tecnologia digital permite reconfigurar a sala de aula tradicional e criar soluções de
aprendizagem que sirvam melhor todos os alunos. Apresenta-se algumas das tecnologias que
podem ser utilizadas na sala de aula:
a) Realidade virtual - a realidade aumentada e o vídeo a 360 graus. Consiste na perceção de um
ambiente que tem uma aparência real, permitindo uma aprendizagem interativa.
b) Ensino online - também conhecido como ensino a distância ou educação a distância (EAD),
permite uma interação entre alunos e professores e promove o debate. A aposta é nas
plataformas MOOC’s (sigla em inglês para Cursos Massivos Abertos e Online).
c) Smartphone, tablets e computador portátil - permitem acesso à internet, o que permite aos
alunos consultar sites, utilizar materiais didáticos, usar ferramentas e tirar dúvidas. As APPS,
aplicações para dispositivos móveis com potencialidade pedagógica, organizadas por
categorias, podem tornar a tecnologia aliada dos professores.
d) Videojogos - a gamificação é uma das apostas no século XXI e tem como objetivo estimular a
motivação dos alunos. Consiste em utilizar as estratégias de jogos de forma a motivar os
alunos a atingir um objetivo. Alguns jogos podem ser utilizados na sala de aula de forma
pedagógica.
e) Écrans e quadros interativos - são seguramente um instrumento fundamental para a
promoção de um processo de ensino mais inovador e de aprendizagens mais efetivas.
f) Programação e robótica - visa desenvolver nos alunos um conjunto de competências
cognitivas, sociais e atitudinais que decorram da teoria e da prática das ciências da
computação.
Considera-se tecnologia digital qualquer produto ou serviço que possa ser utilizado para criar,
visualizar, distribuir, modificar, armazenar, recuperar, transmitir e receber informação,
eletronicamente, num formato digital. Neste contexto, o termo “tecnologias digitais” é usado
como o conceito mais geral, que abrange:
 redes de computadores (ex. a internet) e qualquer serviço online suportado por estas
(websites, redes sociais, bibliotecas online, etc.),
 qualquer tipo de software (ex. programas, aplicações, ambientes virtuais, jogos) em rede ou
instalado localmente;
 qualquer tipo de hardware ou “dispositivo” (ex. computadores pessoais, dispositivos móveis,
quadros interativos); e qualquer tipo de conteúdo digital (ex. ficheiros, informação, dados).
No contexto do Quadro DigCompEdu, a categoria de tecnologias digitais está dividida nas
seguintes áreas: dispositivos digitais; recursos digitais (= ficheiros digitais + software + serviços
online); dados.
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Fonte: DigCompEdu - Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores (2018)

Numa sociedade digital, que produz excesso de informação, os alunos devem desenvolver
competencias de alfabetização da informação, que lhes permitam aprender a aprender e a
enfrentar os desafios do mundo digital. Na era digital, o aluno deve desenvolver as seguintes
competências:
i) Ser autónomo: usar a tecnologia para definir metas, trabalhar para alcançá-las e aplicar os
conhecimentos adquiridos.
ii) Ser construtor do conhecimento: selecionar, avaliar e sintetizar de forma crítica a informação
das fontes digitais com impacto na sua aprendizagem e conhecimento.
iii) Ser criativo: encontrar respostas para problemas criando soluções novas, úteis ou criativas,
usando diferentes ferramentas digitais.
iv) Ser um colaborador: ser capaz de transmitir as suas ideias, entender os outros e trabalhar em
equipa.
Ter em atenção que os alunos não aprendem todos da mesma forma nem ao mesmo ritmo e
segundo Neil D. Fleming3 (2006), os alunos podem estar numa de quatro categorias:
 Os visuais, que aprendem melhor quando veem. Neste caso preferem aprender o
conhecimento através de mapas mentais, conceptuais ou diagramas/esquemas;
 Os leitores, que conseguem interiorizar as aprendizagens a ler e a escrever. Neste caso
preferem aprender o conhecimento através de textos, artigos, manuais, relatórios ou ensaios;
 Os cinestéticos valorizam as experiências em que prevalecem as atividades físicas, ao invés da
postura física passiva. Neste caso preferem aprender o conhecimento através de uma
experiência ou tarefa.
 Os auditivos que preferem ouvir e falar. Neste caso preferem aprender o conhecimento
através de podcasts, um grupo de discussão, um áudio, um discurso ou um vídeo.

3

Teaching and Learning Styles: Vark Strategies
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III. O PERFIL DOS ALUNOS PARA O SECULO XXI
A evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI apela à necessidade de preparar os
jovens para uma vida em constante e rápida mudança. Os sistemas educativos têm, por isso, vindo
a mudar de paradigmas centrados exclusivamente no conhecimento para outros que se focam no
desenvolvimento de competências – mobilizadoras de conhecimentos, de capacidades e de
atitudes – adequadas aos exigentes desafios destes tempos, que requerem cidadãos educados e
socialmente integrados: jovens adultos capazes de pensar crítica e criativamente, adaptados a
uma sociedade das multiliteracias, habilitados para a ação quer autónoma quer em colaboração
com os outros, num mundo global e que se quer sustentável.
A visão preconizada no documento onde é definido o perfil4 dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória aponta para os seguintes princípios:
i) Respeito dos princípios fundamentais da sociedade democrática.
ii) Respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania, pela solidariedade para com os
outros, rejeitando toda as formas de discriminação e de exclusão social.
iii) Existência de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a
realidade.
iv) Ser livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia.
v) Ser capaz de lidar com a mudança e a incerteza.
vi) Ser capaz de reconhecer a importância dos diferentes saberes para a sustentabilidade social,
cultural, económica e ambiental de Portugal e do mundo.
vii) Ter competência de trabalho colaborativo e de comunicação e ser capaz de continuar a
aprendizagem ao longo da vida, enquanto fator decisivo para o seu desenvolvimento pessoal e
para a sua intervenção social.
Esta visão assenta nos seguintes princípios:
i) A escola deve habilitar os jovens com saberes e valores para a construção de uma sociedade
mais justa, centrada na dignidade humana (Base Humanista).
ii) A escola deve desenvolver nos alunos um conhecimento sólido e robusto (Saber).
iii) A escola deve desenvolver a capacidade de aprender, nomeadamente ao longo da vida
(Aprendizagem).
iv) A escola é de todos e para todos (Inclusão).
v) O currículo deve ser gerido de forma flexível e resultar do trabalho conjunto dos professores e
4

http://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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educadores (Coerência e flexibilidade).
vi) A escola deve preparar os alunos para serem capazes de se adaptar a novos contextos
(Adaptabilidade e ousadia).
vii) A escola deve contribuir para o desenvolver a consciência de sustentabilidade, que requer
relações sinergéticas entre os sistemas social, económico e tecnológico com o sistema Terra,
de cujo equilíbrio depende a continuidade da civilização humana (Sustentabilidade).
viii) Educar para um perfil dos alunos requer tempo e persistência (Estabilidade).
Assenta também no seguinte quadro conceptual de valores:
i) Saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar
as ações próprias e alheias em função do bem comum (Responsabilidade e integridade).
ii) Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante face às dificuldades,
tendo consciência de si e dos outros (Excelência e exigência).
iii) Querer aprender mais, ser crítico e criativo, procurar novas soluções e aplicações (Curiosidade,
reflexão e inovação).
iv) Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural; ser interventivo, tomando a iniciativa
e sendo empreendedor (Cidadania e participação).
v) Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na livre
escolha e no bem comum (Liberdade).
Competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes que
permitem uma efetiva ação humana em contextos diversificados.
A publicação5 da OCDE apresenta a proposta de um quadro conceptual de aprendizagens para
2030 assente no conceito de competência global, que se define como “a capacidade de analisar
criticamente questões globais e interculturais e de múltiplas perspetivas, de compreender como
as diferenças afetam perceções, julgamentos e ideias de si e dos outros e de se envolver em
interações abertas, apropriadas e efetivas com outros de diferentes origens com base no respeito
partilhado pela dignidade humana”.
A Figura ilustra este conceito, salientando a interligação das três dimensões:

Fonte: Esquema concetual de competência, do projeto 2030 da OCDE (adaptado).

As competências acabam por estar relacionadas com as inteligências múltiplas6, porque não se
pretende apenas que os alunos adquiram conhecimentos em várias áreas, mas também
capacidades e atitudes que serão fundamentais para a sua inserção na sociedade. Interessa, para
além dos conhecimentos, trabalhar no aluno as:
 Competências sociais, preparando-os para a cidadania e para bem agir em sociedade;
5

Global competency for an inclusive world (OCDE, 2016).
Costa Ferreira, C. (dissertação de mestrado, não publicada). A implementação da Teoria das Inteligências Múltiplas para a promoção de
competências
leitoras
em
alunos
com
NEE,
(1st ed.). Leiria:
Instituto
Politécnico
de Leiria.
Acessível aqui:
https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/3520/1/Tese%2020.06.2018.%202.%C2%AA%20rev.V2_Cristina%20Ferreira.pdf.
6

Silver, H., Strong, R., & Perini, M. (2010). Inteligências múltiplas e estilos de aprendizagem (1st ed.). Lisboa: Porto Editora.
Hourst, Bruno (2014, 1ª ed. 2006). À l’École des intelligences multiples. Vanves: Edições Hachette.
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Competências relacionais, melhorando as relações com os outros em vários tipos de
contextos;
Competências emocionais, em que identifiquem e façam a gestão das suas emoções e
compreendam as emoções dos seus semelhantes.

De forma mais pormenorizada, descrevem-se algumas estratégias que podem ser utilizadas em
sala de aula para a promoção das competências.
Linguística
A - Linguagem de textos:
 Saber usar linguagens verbais e não-verbais para comunicar,
recorrendo a gestos sons, palavras, números e imagens, para
construir conhecimento;
 Ler e escrever para interpretar e comunicar ideias e sentimentos.
B - Informação e comunicação:
 Pesquisar sobre os temas escolares e outros do seu interesse,
utilizando a informação disponível em fontes físicas e digitais-redes
sociais, na internet, nos media, livros, revistas, jornais, testando a
credibilidade da informação recolhida;
 Organizar a informação para que possa ser apresentada a
diferentes públicos, em diferentes suportes como discursos,
textos, vídeos e apresentações multimédia.
Lógico-matemática

C - Raciocínio e resolução de problemas:


Aceder à informação, interpretar experiências e produzir
conhecimento;
 Interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;
 Gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;
 Desenvolver processos conducentes à construção de produtos e
de conhecimento, usando recursos diversificados.
D - Pensamento crítico e pensamento criativo
 Pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica,
analisando informação, experiencias ou ideias argumentando, com
vista à tomada de posição fundamentada, identificando o impacto
das decisões;
 Utilizar conhecimento e diferentes metodologias e ferramentas
para apresentar análises críticas;
 Desenvolver novas ideias e soluções, aplicando-as a diferentes
contextos e áreas de aprendizagem.
I - Saber científico, técnico e tecnológico
 Compreender processos e fenómenos científicos e tecnológicos,
colocando questões, procurando informação e aplicando
conhecimento na tomada de decisão;
 Trabalhar com recurso a materiais, instrumentos, máquinas e
equipamentos tecnológicos, relacionando conhecimentos
técnicos, científicos e socioculturais;
 Identificar necessidades e oportunidades tecnológicas fazendo
escolhas fundamentadas.
Inteligência Interpessoal
E - Relacionamento interpessoal
 Reconhecer, expressar e gerir emoções, construir relações,
estabelecer objetivos e dar respostas a necessidades sociais;
 Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha,
colaboração e competição;
 Trabalhar em equipa, sabendo comunicar;
 Interagir com tolerância, empatia e argumentar, negociar e aceitar
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Estratégias
 Apresentação de trabalhos
 Redação de textos literários
 Interpretação de textos
 Discussões em grupo
 Atividades escritas
 Jogos de palavras
 Narração de histórias
 Participação oral e espontânea
 Debates
 Leitura
 Elaboração de planos de comunicação
 Condução de entrevistas
Estratégias
 Resolução de problemas
 Enigmas e jogos lógicos
 Quantificações e cálculos
 Demonstrações científicas
 Apresentação lógico-sequencial de um
assunto Espacial
 Leitura de gráficos, mapas e esquemas
 Artes Visuais
 Projetos artísticos
 Exercícios de pensamento visual (design
thinking)
 Utilização dos recursos TIC
 Software gráfico de computador
 Produção gráfica e multidimensional;
 Programação e robótica;
 Trabalho cooperativo e interativo.
 Investigação e trabalho autónomo.
 Energias renováveis.

Estratégias
 Interação interpessoal
 Mediação de conflitos
 Sessões de grupo
 Envolvimento na comunidade
 Clubes
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diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de
participar na sociedade.
Inteligência Intrapessoal
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia:
 Reconhecer os pontos fortes e fracos, tendo consciência da
importância do desenvolvimento;
 Expressar as necessidades e procurar ajudas e apoios mais eficazes
para melhorar;
 Desenhar desenvolver e avaliar, com autonomia, estratégias para
conseguir metas e desafios que estabelecem para si próprios;
 Ser confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos
personalizados de aprendizagem, com base nas suas vivências.
G - Bem-estar, saúde e ambiente:
 Adotar comportamentos que promovam a saúde e o bem-estar;
 Compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na
adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios
globais do ambiente;
 Manifestar consciência, responsabilidade ambiental e social,
trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à
construção de um futuro sustentável.
Corporal-cinestésica
H - Sensibilidade estética e artística:
 Reconhecer a especificidades e as intencionalidades das
diferentes manifestações culturais;
 Experimentar processos próprios nas diferentes formas de arte;
 Apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes
suportes tecnológicos, pelo contato com os diversos universos
culturais;
 Valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do
património na vida e na cultura das comunidades.
J - Consciência e domínio do corpo:
 Realizar atividades motoras, locomotoras e manipulativas,
integradas nas diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do
seu próprio corpo com o espaço;
 Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo,
psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer consigo
próprio e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar.

Estratégias
 Estudo individualizado
 Projetos e jogos individualizados
 Atividades de autoestima
 Sessões de
estabelecimento de
objetivos
 Comportamentos que promovam a
saúde e o bem-estar
 Vídeos e filmes sobre saúde e ambiente
 Sala de aula invertida (Flipped
Classroom)

Estratégias
 Saídas de campo
 Teatro
 Jogos competitivos e cooperativos
 Atividades de educação física
 Usar a linguagem corporal / linguagem
gestual / de sinais para comunicar
 Perceção visual e espacial
 Materiais e experiências táteis
 Exercícios de relaxamento físico
 Música

Em súmula, no documento do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória encontra-se um
conjunto de ações relacionadas com a prática docente, que devem ser desenvolvidas dentro da
sala de aula, nomeadamente:
 Associar os conteúdos de cada área do saber a situações e problemas presentes no quotidiano
da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo
a materiais e recursos diversificados.
 Organizar o ensino, tendo como foco a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de
trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades
de observação e de integração de saberes, que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar
pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base na sua matriz de valores.
 Desenvolver o treino de imaginação e de criatividade a partir da educação pré-escolar.
 Organizar atividades que favoreçam o desenvolvimento das inteligências múltiplas.
 Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a
integração e troca de saberes.
 Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho desenvolvido por sua iniciativa
e incentivar a sua intervenção na comunidade escolar.
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Valorizar no aluno a construção do seu próprio conhecimento e o reforço da sua autonomia
(sala de aula invertida).
Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente.
Reconfigurar as salas de aula de forma a torna-los em espaços flexíveis promotores de um
trabalho diferenciado, cooperativo, de investigação, de partilha e fomentando a comunicação.
Organizar o ensino, prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das
tecnologias de informação e comunicação.
Monitorizar o uso das TIC como ferramentas de apoio ao desenvolvimento dos alunos, de
forma coerente e objetiva. Incrementar, na prática pedagógica, as visitas de estudo virtuais, o
uso dos e-portefólios, a utilização do OneDrive na construção de documentos de investigação;
os debates online, o uso de jornais de parede digitais como o Padlet.
Utilizar a plataforma Moodle como plataforma e-learning, organizada por professores, na
construção de um conjunto de recursos por conteúdos e por disciplinas.

Os problemas de cariz emocional como o descontrolo, falta de resiliência, indisciplina ou falta de
autoestima são difíceis de resolver, pelo que destacamos a importância:
 Do professor na transmissão de emoções positivas.
 De desenvolver com as famílias espaços de partilha e de desenvolvimento de competências
parentais.
 Do reforço da motivação dos alunos tendo como prioridades melhorar a postura e a sua
concentração na sala de aula (mindfulness, a meditação e o ioga). Daqui resultam os seguintes
benefícios:
i) Bem-estar e saúde emocional: diminuição da ansiedade e depressão; diminuição de
comportamentos associados à Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA);
aumento da capacidade para prestar atenção; menor reatividade; melhorar o padrão de
sono e maior ligação social;
ii) Aprendizagem: Melhoria das competências sociais; melhoria do desempenho académico,
melhoria da função executiva (capacidade para resolver problemas, planificar, iniciar,
controlar e monitorizar as próprias ações e flexibilidade mental);
iii) Saúde física: redução da pressão arterial, ritmo cardíaco.



Do papel das expressões artísticas, da música e do desporto na formação pessoal, social e
académica dos alunos.
De criar atividades que desenvolvam nos alunos a capacidade de serem emocionalmente
aptos, de conhecerem e controlarem as suas próprias emoções, de conseguirem auto motivarse, de reconhecer as emoções dos outros e conseguirem gerir os relacionamentos
interpessoais.

IV. APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS / APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
As Aprendizagens Essenciais incluem, além de um conjunto de conhecimentos indispensáveis a
adquirir, as capacidades e atitudes a desenvolver orientadas para o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória. Estes enunciados compreendem a identificação dos conhecimentos
disciplinares e dos processos operacionais que lhes são próprios. Correspondem ao que
deve/pode ser aprendido por todos (porque a todos é necessário socialmente e porque é
requerido pela própria sociedade), embora com diversos níveis de consecução.
Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada
ano ou ciclo de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as
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Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.

Perfil dos alunos

Conhecimentos
Conhecimento disciplinar
Conhecimento interdisciplinar
Conhecimento prático
Capacidades
Capacidades cognitivas e metacognitivas
Capacidades Sociais e emocionais
Capacidades Físicas e práticas

Aprendizagens
Essenciais

Ação

Atitudes e valores
Face ao conhecimento e à formação
cidadã

As aprendizagens específicas, decorrendo das Aprendizagens Essenciais em articulação com o
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, materializam o que se espera como
resultado da aprendizagem, constituindo o conjunto de descritores de desempenhos observáveis
(possibilitando a sua avaliação), de acordo com o nível de consecução alcançado.
Estas aprendizagens específicas integram os critérios de avaliação da disciplina, apoiando, assim, a
regulação do ensino e das aprendizagens, fundamentando o trabalho a desenvolver, e o juízo
sobre os resultados alcançados, com vista à tomada de decisão. Este trabalho curricular é, pois,
fundamental para a avaliação formativa e sumativa.
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