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 1.CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

       O Projeto de Intervenção “ESTEAMAR” nasce no contexto de uma atuação pedagógica colaborativa e 

concertada, dirigida, com vista a melhoria da avaliação e certificação das aprendizagens de todos os(as) 

discentes do Agrupamento de Escolas de Manteigas, tendo por base os referenciais Aprendizagens Essenciais 

(AE) das diversas disciplinas, com enfoque no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e 

na Estratégia Nacional para a Educação e a Cidadania (ENEC), em articulação com a legislação em vigor1.  

       Nasce da estima e do apreço (daí o nome do projeto) por todos os(as) discentes e docentes deste 

agrupamento, fortalecendo laços e promovendo a comunicação e a interação, potenciadoras de orientação 

pedagógica para o(a) discente, através do feedback (situando-o(a)), desencadeadoras de feedup 

(clarificando-o(a)) e feedforward (informando(a) para a melhoria), incrementando a autoavaliação e 

autorregulação das aprendizagens, e inevitavelmente, levando ao reforço ou à tomada de novas decisões por 

parte do(a) docente. 

       Pretende ser um projeto simples, exequível, ancorado e desenvolvido nas equipas pedagógicas 

existentes no Agrupamento, em interseção curricular, com o intuito de reforçar o rigor, a credibilidade e o 

propósito da avaliação.  

       Objetiva criar dinâmicas sistemáticas de avaliação formativa (ApA2) numa perspetiva de regulação do 

ensino e da aprendizagem, através da recolha de informação, tornando o processo claro, fundamentado e 

suportado por medidas e estratégias pedagógicas assertivas, assentes numa matriz comum com critérios de 

avaliação, criada colaborativamente há três anos, que permitiu a todos os departamentos curriculares a 

definição de critérios de avaliação pedagógica criterial de desempenhos, com enfoque nos domínios ou 

temas das AE.  

       Visa, ainda e sobretudo, a melhoria da qualidade da informação recolhida, privilegiando práticas 

adequadas de avaliação formativa, indo ao encontro de uma verdadeira escola inclusiva, promotora do 

sucesso escolar.   

        Este projeto promove assim o caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos, adaptando-os 

aos contextos e é suportado pela variedade das formas de recolha de informação, de procedimentos, de 

técnicas e instrumentos apropriados às finalidades e à diversidade das aprendizagens dos(das) discentes, 

tendo necessariamente em conta a triangulação de estratégias, assentes na melhoria do ensino, da 

aprendizagem e da avaliação. 

        Acresce ainda o facto deste projeto dar voz aos(às)discentes, sobretudo na criação de rubricas de 

avaliação que implicam a definição de descritores de desempenho evidenciadores das aprendizagens 

 
1 Decreto-Lei n.º 54/2018 e Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e a Portaria n.º 
226-A/2018, de 7 agosto. 
2 Apa: Avaliação para as aprendizagens (avaliação formativa). 
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 efetuadas e que, através da avaliação sumativa (AdA3), conduzam ao tão desejado sucesso escolar. 

 

1.1 ENFOQUE  

        É imprescindível que nesta metodologia conjunta e colaborativa de atuação no Agrupamento se recorra 

à triangulação, isto é, que os avaliadores se envolvam, com meios de recolha de informação diversificados, 

num determinado contexto, com um propósito comum. As aprendizagens serão sempre o foco em todo o 

processo. Estas resultarão sempre de um ensino adequado e diferenciado que desenvolva o trabalho e a 

autonomia do(a) discente. É fundamental avaliar para aprender. 

        Pretende-se que a avaliação, além de clara e compreendida por todos, seja relevante na reinvenção e 

inovação pedagógica obedecendo a princípios (vide ANEXO I), integrada numa abordagem STEAM4, assente 

em processos de recolha, análise e registo de informação diversificados e partilhados, em contexto de 

articulação interdisciplinar. 

        Desta forma, o processo avaliativo deve dar feedback quer ao(à) discente, quer ao (à) docente acerca 

das aprendizagens efetuadas, de como se ultrapassaram dificuldades na aprendizagem, as razões que 

poderão ter impedido ou dificultado a apreensão de aprendizagens e o que foi feito por cada discente e cada 

docente para ultrapassar as dificuldades. 

        O trabalho conjunto e colaborativo pautar-se-á, inclusive, por instrumentos de flexibilidade curricular 

decorrentes de prioridades e opções curriculares estruturantes, decididas nas equipas pedagógicas (vide o do 

Decreto-Lei n.º 55/2016, de 6 de julho, com destaque para o artigo 19.º).  

        Por conseguinte, os docentes criarão rubricas (pelo menos quatro por cada departamento curricular) 

que serão testadas e disponibilizadas na plataforma Moodle do Agrupamento, na disciplina “Banco de 

rubricas”, a fim de  serem utilizadas em contexto de avaliação pedagógica ( em sala de aula e em projetos 

diversos e diversificados, dos quais com DAC), ao longo do ano letivo, e inclusivamente, na “Feira da Saúde” 

(decisão tomada em equipa pedagógica), com a combinação parcial ou total de componentes de currículo, 

áreas disciplinares e disciplinas, com ou sem recurso a domínios de autonomia curricular, promovendo 

tempos de trabalho interdisciplinar, com possibilidade de partilha de horário entre diferentes disciplinas, 

fomentando o desenvolvendo da prática do trabalho de projeto por parte do(a) discente. 

 

 

 

 

 
      3 AdA: Avaliação das aprendizagens (avaliação sumativa). 
4 STEAM: abordagem pedagógica que integra os projetos escolares numa metodologia ativa, participativa e colaborativa de 

aprendizagem, assente num objetivo comum, resultante da necessidade de resolução de um problema, em interseção com a Ciência, a 
Tecnologia, a Engenharia, a Arte e a Matemática, desenvolvendo, assim, as competências previstas nas AE e no PASEO. 



                              
 

5 
 

Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 2. DIAGNOSE E ÂMBITO DO PROJETO 
2.1 ANÁLISE SWOT  

        O diagnóstico e análise de dados efetuados no Agrupamento traduziu-se no seguinte: 

 

2.2 FOCO DE INTERVENÇÃO 
        Perrenoud (2005) afirma que «Avaliar para aprender, diferenciando, é a tarefa prioritária de profissionais 

reflexivos que acreditam que o insucesso não é uma fatalidade e que a sua intervenção pode fazer a 

diferença.»     

        E foi com base na diagnose efetuada e sob este lema que delineámos o nosso foco de intervenção. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1- foco de intervenção 

 

Pontos fortes: 
. Critérios de avaliação simples, de base comum para todos 
os departamentos curriculares do Agrupamento 
(Uniformização). 
. Avaliação por domínios de aprendizagem. 
. Inclusão dos valores do PASEO e das áreas de competências 
nos critérios de avaliação. 
. Diversificação dos instrumentos de recolha de informação 
para efeitos de avaliação. 
. Articulação de metodologias de ensino-aprendizagem entre 
disciplinas e em projetos. 
. Interdisciplinaridade. 
.  Descritores de desempenho 
presentes em matrizes, instrumentos 
e grelhas de avaliação. 

Áreas/aspetos que carecem de melhoria: 

. A prática da avaliação formativa (ao nível da 

periodicidade, continuidade e persistência). 

. As rubricas de avaliação (uniformização, transversalidade, 

interdisciplinaridade e acessibilidade). 

. A heterogeneidade na abordagem de conceitos e 

terminologia da avaliação (formativa e sumativa).  

 

Oportunidades: 

. A dinâmica de trabalho cooperativo e 
 colaborativo no seio do corpo docente. 
 

. O número de alunos por turma. 
 

. Os projetos com DAC. 

Dificuldades ou barreiras 

. A resistência à mudança. 
 

. O acréscimo de trabalho. 
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2.3 OBJETIVOS DO PROJETO 
        Da reflexão efetuada e das necessidades do Agrupamento, delinearam-se os seguintes objetivos, 
que vão elencar nas metas de sucesso definidas em cada departamento curricular.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Fig.2- Objetivos do projeto 
 

2.4 AGENDA 
 

 

 
 

 

        A agenda supra evidencia manifestamente as quatro linhas orientadoras de atuação e intervenção no 
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 Agrupamento: a clarificação de conceitos para que a interação comunicativa seja clara e inequívoca; a 

construção de rubricas alojadas na plataforma do Agrupamento, suportadas por critérios pedagógicos 

transversais; o incremento da avaliação formativa de forma contínua e com reflexo nas aprendizagens e a 

monitorização do processo com a avaliação da utilização das rubricas. Este modus operandi pretende que os 

alunos realizem mais aprendizagens, e sobretudo com qualidade. 
 

3. REFERENCIAL DO PROJETO 

 

         Tendo em conta que avaliar é um processo eminentemente pedagógico, de tomada de decisões a partir 

da recolha de informações relevantes, rigorosas e credíveis que permitem descrever a qualidade das 

aprendizagens dos alunos, monitorizando-as, importa ter sempre em conta que na hora do balanço, impera 

saber, com rigor, se o(a) discente desenvolveu competências adquirindo conhecimento, se ultrapassou as 

suas dificuldades, ou quais foram as razões impeditivas da sua normal aprendizagem e sobretudo, quais as 

estratégias desencadeadas para dissipar essas dificuldades.  

          Neste âmbito, este projeto pretende garantir o rigor e a credibilidade da avaliação, sensibilizando os (as) 

docentes para a necessidade de diversificação dos processos de recolha de informação, do cumprimento dos 

critérios previamente definidos, da transparência dos processos, da articulação com o ensino e com as 

aprendizagens, da participação e reflexão, mas sobretudo do incremento de uma avaliação para as 

aprendizagens (avaliação formativa).  

        Como tal, pretende-se que os docentes recolham evidências no dia a dia escolar, de forma contínua, 

resultantes de interações entre discentes e docentes, por forma a garantir e aumentar o feedback, 

desenvolvendo e criando mecanismos de regulação e de autorregulação das aprendizagens, num processo 

eminentemente pedagógico.  

       De salientar que a avaliação formativa pode ser informal (resultante de experiências pessoais, da 

subjetividade ou de interações e conhecimento prático) ou formal (surgindo de forma deliberada, orientada, 

intencional e programada). A ApA requer fornecimento de feedback de qualidade aos(às) discentes, tendo em 

vista o apoio e a orientação ou reorientação dos mesmos para a aprendizagem 

        Relativamente à avaliação sumativa, isto é, a avaliação das aprendizagens (AdA), que ocorre na fase pós 

ensino, com o intuito de recolher informação traduzida em juízo final acerca do que os(as) discentes 

aprenderam, pode ser ou não utilizada para atribuir uma classificação. O seu cômputo e expressão é pontual 

(ocorrendo no final de cada unidade ou período letivo), traduzindo-se em níveis ou classificações, 

correspondentes aos resultados dos alunos. Esta resulta da diversidade de atividades, de tarefas, de práticas, 

e da utilização de diferentes rubricas, bem como de outros processos de recolha de informação que se 

querem diversos e diversificados. Esta modalidade é criterial e normativa (sobretudo quando é externa), 

produzindo informação sistematizada e sintetizada. Neste ponto, pretende também distinguir avaliação de 

classificação. 
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3.1. NOMENCLATURA(s) E ORIENTAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Nomenclatura dos instrumentos de recolha de informação/documentos para fins de avaliação pedagógica 

Educação pré-escolar 

NA ( Não adquirido) EA ( em aquisição) A (adquirido). 

1.º Ciclo 

Insuficiente 

(0-49) 

Suficiente 

(50-69) 

Bom  

(70-89)  

Muito Bom 

(90-100) 

                                                         2.º e 3.º Ciclos  

Fraco 

(0-19) 

Nível 1 

Não Satisfaz 

(20-49) 

Nível 2 

Satisfaz 

(50-69) 

Nível 3 

Bom 

(70-89) 

Nível 4 

Muito Bom 

(90-100) 

Nível 5 

Ensino Secundário 

Fraco 

(0-34) 

0-3 valores 

Não Satisfaz 

(35-94) 

4-9 valores 

Satisfaz 

(95-134) 

10-13 valores  

Bom 

(135-174) 

14-17 valores 

Muito Bom 

(175-200) 

18-20 valores  
 

3.2. PONDERAÇÕES 

PONDERAÇÕES REFERENTES ÀS COMPETÊNCIAS DAS AE E VALORES DO PASEO 

Educação pré-escolar 

NA ( Não adquirido) EA ( em aquisição) A (adquirido). 

1.º Ciclo 

Aprendizagens Essenciais (AE) das diversas 
disciplinas(conhecimentos, capacidades e atitudes): 

80% 

Valores do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO): 
V1, V2, V3, V4 e V55:  

 20% 

2.º e 3.º Ciclos ( até ao 8.º ano) 

Aprendizagens Essenciais (AE) das diversas 
disciplinas(conhecimentos, capacidades e atitudes): 

80% 

Valores do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO): 
V1, V2, V3, V4 e V5:   

20% 

9.º ano (Português e Matemática) 

Aprendizagens Essenciais (AE) das diversas 
disciplinas(conhecimentos, capacidades e atitudes): 

90% 

Valores do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO): 
V1, V2, V3, V4 e V5:   

10% 

Ensino Secundário 

Aprendizagens Essenciais (AE) das diversas 
disciplinas(conhecimentos, capacidades e atitudes): 

95% 

Valores do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO): 
V1, V2, V3, V4 e V5:   

5% 

 

 
5 LEGENDA: 
V1=RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE: respeito; Postura e ética. V2= EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA: rigor e perseverança; sensibilidade e solidariedade. V3= CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO: poder 
de iniciativa, criatividade e inovação; pensamento reflexivo e capacidade crítica. V4= CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: estima pelos Direitos Humanos, alteridade face à diversidade humana e cultural, e 
gestão de conflitos; sustentabilidade ecológica e capacidades empreendedoras.  V5=   LIBERDADE: autonomia e prática da cidadania. 
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 3.4. DESCRITORES OPERATIVOS COMUNS AOS DEPARTAMENTOS CURRICULARES 

 

DESCRITORES OPERATIVOS GERAIS 

No âmbito das AE Ao nível dos instrumentos 
de recolha de informação 

No âmbito dos valores 
do PASEO e respetivas 
ACPA 

Os docentes envolvem-se na: 

   Articulação curricular vertical de 
domínios, temas, tópicos ou 
subtópicos das AE das disciplinas dos 
departamentos (ex: Português, 
Matemática, Ciências…). 

   Articulação curricular horizontal de 
conteúdos das AE com outra(s) 
disciplina(s) do ano de escolaridade. 

Conjugação de conteúdos numa 
abordagem pedagógica STEAM. 

 

Os docentes asseguram: 

 A diversificação dos instrumentos 
de recolha de informação, numa 
mistura de digitais e analógicos. 

O uso de instrumentos, técnicas 
ou ferramentas de 
autorregulação de 
aprendizagens(: ex: 
autoavaliação, heteroavaliação, 
avaliação de final de Unidade; 
preenchimento de fichas ou 
questionários para o efeito…) 

Os docentes primam pela: 

Fase de ensino, 
desenvolvimento e 
avaliação de valores ao 
longo da escolaridade do(a) 
discente.  

Avaliação pedagógica de 
valores com recurso a 
rubricas do Banco de 
rubricas e  links.  

Abordagem e 
desenvolvimento de 
conteúdos alusivos aos 
temas e subtemas da ENEC. 

 

3.5. GLOSSÁRIO DE TERMOS ESSENCIAIS DE SUPORTE AO REFERENCIAL 

 

Autoavaliação:  com base nos domínios identificados, serão organizadas fichas de autoavaliação dos alunos, 

nas quais estes sistematizam a sua autoavaliação, pelo menos no final de cada período. 

 

Avaliação criterial: avaliação de aprendizagens com base em critérios definidos (gerais e específicos). 

Pressupõe a definição de pontuações numa escala para medição e análise de dados. 

 

Avaliação formativa:  é a avaliação para as aprendizagens (ApA). É uma avaliação de proximidade, que tem 

como propósito melhorar a aprendizagem determinando em que situação se encontra o(a) discente, onde se 

pretende que chegue e qual a melhor forma de lá chegar. 

 

Avaliação ipsativa: avaliação centrada no aluno, comparando-o consigo mesmo, tendo em conta aspetos 

como o esforço, o contexto e os seus progressos. 
 

Avaliação normativa: avaliação que compara as aprendizagens dos alunos com uma norma (ex: uma média) 

ou com as aprendizagens de um dado grupo. 
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Avaliação pedagógica: é a avaliação discente que integra duas modalidades, nomeadamente a avaliação para 

as aprendizagens (ApA), que corresponde à avaliação formativa e a avaliação das aprendizagens (AdA). 

 

Avaliação sumativa: é uma modalidade de avaliação pedagógica das aprendizagens (AdA). Traduz-se num 

balanço, numa apreciação global, num ponto de situação que se faz acerca do que, num dado momento (no 

final de uma unidade ou no final de um período), os alunos sabem e são capazes de fazer. Carece da 

obrigatoriedade da comunicação de resultados ao encarregado de educação. É o pilar da tomada de decisões 

relativas à progressão, ou não progressão académica, bem como à certificação de aprendizagens no final de 

um ciclo de estudos. 

 

Classificação: algoritmo resultante das ponderações atribuídas aos domínios ou temas, tópicos e subtópicos,  

de acordo com os processos de recolha de informação, para cada disciplina. 

 

Critérios de avaliação:  dividem-se em institucionais (do Agrupamento, do departamento, ou do grupo 

disciplinar) e critérios de avaliação pedagógica (como atributos expectáveis do desempenho discente e estão 

organizados em rubricas ou grelhas criteriais). Traduzem-se em padrões ou aferidores de aprendizagem 

considerados desejáveis em relação a um domínio ou tema, tendo por base um ideal a alcançar. 

 

Descritores de desempenho: são descrições simples, claras e sucintas de cada nível de qualidade do 

desempenho dos alunos numa determinada tarefa.  

 

Domínio: é um organizador concetual (comum a diferentes disciplinas, em alguns casos, apelidado de “tema”) 

que relaciona conceitos e práticas de estudo, unido por uma linguagem comum, sendo um apoio à decisão 

estratégica. O domínio está orientado por critérios, descritores de desempenho e descritores operativos. 

 

Feedback: processo decorrente, obrigatoriamente da avaliação formativa (e facultativamente, da sumativa) 

que se traduz em informação que permite clarificar o aluno no seu processo de aprendizagem e que deve ser 

fornecido ao(à) discente de forma explícita, sistemática (uma vez por semana ou pelo menos uma vez por 

mês) e criteriosa. Este procedimento permite a autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos e a 

readequação de estratégias para as aprendizagens, por parte dos (das) docentes. 

 

Feedup:  processo decorrente da avaliação formativa que permite clarificar os objetivos de aprendizagem, 

bem como os critérios de avaliação pedagógica a partir dos quais professores e alunos desenvolvem processos 
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 de regulação e autorregulação, numa lógica formativa. 

 

Feedforward: processo decorrente da avaliação formativa (com as dificuldades e os obstáculos do aluno) que 

fornece informações quer ao (à) docente para preparar, planificar, alterar ou reajustar o seu ensino e ao 

discente para alterações futuras que lhe permitam realizar aprendizagens.  

 

Processo de recolha de informação:  ação formal ou informal, estruturada ou não estruturada, desenvolvida 

com vista à obtenção de dados relativos às aprendizagens e competências dos alunos, permitindo a 

distribuição de feedback de qualidade.  

 

Rubrica: orientação formal e explícita fundamental para a regulação e autorregulação dos progressos nas 

aprendizagens. É uma matriz que deve conter sempre dois elementos fundamentais:  um conjunto coerente e 

consistente de critérios de avaliação da tarefa e um conjunto muito claro de descritores de níveis de 

desempenho para cada um desses critérios. A rubrica possibilita uma avaliação de referência criterial, 

podendo ser utilizada na avaliação para as aprendizagens (formativa) e das aprendizagens (sumativa). A 

rubrica pode mobilizar informação ou evidências recolhidas para efeitos da atribuição de um nível ou 

classificação.  

 

Tarefa (de ensino, aprendizagem e avaliação): iniciativa, trabalho ou empreendimento criteriosamente 

selecionado. Deve ser diversificada, devendo representar os domínios ou temas estruturantes do currículo a 

fim de avaliar as aprendizagens de acordo com as AE, O PASEO e a ENEC. Atarefa deve ser exequível e 

adequada à faixa etária dos discentes, possibilitando a recolha das evidências de aprendizagens efetuadas, 

traduzidas em desempenhos nivelados.  
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 4. Roteiro para a avaliação formativa 

        A incrementação da avaliação formativa é uma das prioridades deste projeto. Esta traduz-se num 

conjunto de processos que clarifiquem o(a) discente sobre o conteúdo das suas aprendizagens, tendo como 

propósitos essenciais orientar e melhorar as aprendizagens, adequando o ensino às necessidades e 

especificidades dos (das) discentes.     

 

        Por conseguinte, toda a ação estratégica deste projeto irá ao encontro de uma tripla função desta 

modalidade de avaliação: proporcionar e garantir a aprendizagem de todos(as) discentes; garantir as 

condições e estratégias necessárias a um bom ensino por parte dos(as) docentes e acautelar que ambos 

avaliem. Nesta modalidade os docentes poderão utilizar dados qualitativos ou quantitativos sem finalidade 

classificatória. 

       A operacionalização desta modalidade de avaliação facultará uma aprendizagem ativa, significativa e 

colaborativa que resultará inevitavelmente em reflexão pedagógica, impulsionando reorientações para a 

aprendizagem.  

        Por conseguinte os departamentos curriculares aperfeiçoaram os instrumentos de autoavaliação, os 

métodos de recolha e autorregulação de aprendizagens bem como a criação de rubricas para um “Banco de 

Rubricas” do Agrupamento, alojado na plataforma Moodle. 

        A título exemplificativo, apresentam-se algumas práticas de avaliação formativa (algumas já em uso no 

Agrupamento): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação formativa
usa critérios de 

avaliação
para o feedback

promovendo o diálogo 
e o questionamento

através da 
diversificação de 

processos de recolha 
de informação

Mapas concetuais 
(esquemas-síntese no 

quadro)

Marcadores 
"semáforo"(indicadores 
nas mesas dos alunos 
acerca do evoluir das 

aprendizagens na aula)

"Dez minutos de 
leitura"(no início da 
aula, sobre um texto 

motivacional)

Questão-aula (no meio 
ou fim da aula)

Mentoria em porta-voz 
(o mentorando reporta 
oralmente o discurso ou 

tarefa do mentor)

"Uma imagem vale 
ouro" ( síntese de 

aprendizagens numa 
imagem com explicação 

da mesma)

Ficha de autorregulação 
de aprendizagens

Lista de verificação

Grelha de observação 
direta
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5.    Roteiro para a construção de rubricas 

        No n.º 2 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, pode ler-se: “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 Aprendizagens Essenciais e as áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

       Por conseguinte, dado que, no plano cognitivo, a avaliação fornece orientações para que o(a)discente se 

sinta capacitado para compreender onde está e o que precisa de fazer a seguir, no domínio das 

aprendizagens, convém reforçar que, no plano motivacional, este desenvolve sentimentos de controlo sobre a 

própria aprendizagem, aumentando o seu grau de envolvimento através de processos de autorregulação, há 

que criar rubricas envolvendo os alunos na criação das mesmas, dando-lhes voz. Se os alunos compreenderem 

o que se espera deles, é muito provável que se reorientem nas suas aprendizagens. 

        Por conseguinte uma rubrica contém: a) a descrição da tarefa que é objeto de avaliação; b) os critérios de 

avaliação pedagógica; c) os níveis de desempenho de cada critério com uma escala; e d) os descritores de 

desempenho.  

        Na construção das rubricas de avaliação, chama-se a atenção para a definição de critérios de avaliação 

pedagógica que têm de ser adequados, claros, observáveis, independentes, completos e graduáveis em 

diferentes níveis de desempenho. Os descritores de desempenho devem ser claros, abrangentes, completos e 

sobretudo coerentes. 

        Assim, eis, em esquema, o que se deve ter em conta na conta na construção de uma rubrica: 

 

 

 

A rubrica é uma matriz 
descritora de uma tarefa 

de um domínio, tema, 
tópico ou subtópico

Contém a descrição da 
tarefa

Expõe os critérios de 
avaliação pedagógica

Contém níveis de 
desempenho

Contém descritores de 
desempenho
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7.  Critérios de avaliação das diversas disciplinas dos Departamentos Curriculares do AEM 
     

    Os critérios de avaliação dos departamentos curriculares do Agrupamento de Escolas de Manteigas 

(AEM) encontram-se anexos, em pastas de suporte a este Referencial de Avaliação e publicados na 

página digital do Agrupamento. 
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ANEXO I 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupamento de Manteigas, 22 de setembro de 2022 

Agrupamento de Escolas de Manteigas - Projeto MAIA 

Os cinco princípios da avaliação pedagógica 

1.º princípio

• A transparência: a avaliação pedagógica deve ser compreendida por
todos.

2.º princípio

• A melhoria da aprendizagem: através do desenvolvimento de
competências, sendo um instrumento a favor do sucesso, apontando
novas estratégias para o progresso e melhores aprendizagens.

3.º princípio

• A integração curricular: as tarefas de avaliação estão de acordo com os
referenciais (AE, PASEO, ENEC) de ensino e aprendizagem,
evidenciando progressos.

4.º princípio

• A positividade: a avaliação pedagógica não tem ambiguidades, é 
mais flexível e evidencia o desenvolvimento de competências e 
valores.

5.º princípio

• A diversificação:  utiliza uma grande variedade de métodos, 
técnicas e instrumentos, em diferentes momentos e contextos 
envolvendo vários agentes educativos (triangulação).

FINALIDADES

• Visa o sucesso e a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem, através da informação recolhida, referente aos
desempenhos.


