
 

 

 
1 Projeto de Intervenção Pedagógica 

no Ensino e na Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 



 

 

 
2 Projeto de Intervenção Pedagógica 

no Ensino e na Avaliação 

 
 

I. INTRODUÇÃO....................................................................................................... 3 

1. Contextualização........................................................................................................ 3 

2. Princípios e propósitos............................................................................................... 3 

 

II. PROJETO DE INTERVENÇÃO ................................................................................ 5 

1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO A ADOTAR............................................................................. 5 

1.1. Modalidades de avaliação ........................................................................................ 5 

1.1.1. Avaliação formativa............................................................................................... 5 

1.1.2. Avaliação sumativa................................................................................................ 8 

2. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM.......................... 8 

3. DIVERSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO (PRI)................... 9 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.......................................................................................... 9 

5. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO..................................................................................... 10 

6. PAPEL DO PROFESSOR E DOS ALUNOS NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS....................... 11 

7. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO....................................................... 12 

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................... 12 

 

IV. BIBLIOGRAFIA................................................................................................... 13 

 

V. ANEXOS............................................................................................................ 14 

Cronograma..................................................................................................... 14 

Rubricas de avaliação...................................................................................... 15 

 
 
 

  



 

 

 
3 Projeto de Intervenção Pedagógica 

no Ensino e na Avaliação 

I. INTRODUÇÃO 

 

1. Contextualização 

A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe - Centro de Ensino da Língua Portuguesa 

(EPSTP-CELP) foi criada através do Decreto-Lei n.º 212/2015 de 29 de setembro. 

Em abril de 2021, baseado no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho, acentuou-se uma ação 

de reflexão e intervenção crítica de aprofundamento do papel de avaliação pedagógica nas 

práticas de ensino e aprendizagem, designadamente na promoção do “sucesso escolar”. 

Contribuem para este sucesso mudanças no desenvolvimento de projetos pedagógicos e 

didáticos em torno de práticas de avaliação formativa e sumativa, a utilização de diferentes 

tipos de feedback, o comprometimento da participação ativa dos alunos, a definição de critérios 

de avaliação e a diversificação do processo de recolha de informação. 

Assim, pretende-se com este projeto, de natureza transdisciplinar, a ser aplicado somente 

aos 1.º, 5.º e 7.º anos, devido ao seu caráter experimental: contribuir para o melhor 

desenvolvimento de competências e conhecimentos; promover a prática de trabalho 

cooperativo; permitir a troca de materiais e experiências; esclarecer dúvidas; conceptualizar e 

incrementar ideias e projetos de natureza investigativa. Esta opção permite-nos 

monitorizar/acompanhar a implementação do plano com respeito pelas diferenças dos níveis 

de ensino e disciplinas/áreas disciplinares, havendo uma proximidade na sua execução pelo 

facto de serem poucas turmas envolvidas nesta fase, e a possibilidade de fazer ajustes antes de 

se avançar para a sua aplicação nos anos de escolaridade subsequentes. 

 

2. Princípios e propósitos 

No âmbito da promoção do direito à aprendizagem, da igualdade de oportunidades e do 

sucesso educativo, atendendo aos constantes desafios que a educação / sociedade enfrenta, há 

necessidade de desenvolver nos alunos competências que lhes permitam questionar os saberes 

estabelecidos, integrar conhecimentos, comunicar fluente e eficientemente e resolver 

problemas complexos. 

Para o efeito, a EPSTP-CELP aplica o princípio de uma escola inclusiva, promotora das 

melhores formas de avaliação – consistência, transparência e continuidade - dos seus discentes, 

servindo-se de variados processos de avaliação, com maior incidência no caráter formativo. 

Uma avaliação para as aprendizagens, avaliação formativa, é considerada crucial para a 

organização das práticas pedagógicas a desenvolver nas salas de aula, uma vez que se adequa à 
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diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorre. Já a 

avaliação das aprendizagens, avaliação sumativa, traduz a formulação de um juízo global, tendo 

como objetivo a classificação e certificação dos discentes. 

Qualquer uma destas avaliações, formativa e sumativa, têm em conta as finalidades e 

objetivos de aprendizagens do currículo – Aprendizagens Essenciais (AE) e Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) – assim como, a definição clara e concisa dos critérios 

através dos quais se pode avaliar a sua consecução. Torna-se, assim, fundamental compreender 

a triangulação ensino – aprendizagem - avaliação, que representa um papel fundamental na 

transformação e melhoria das realidades escolares contribuindo para a integração de todos os 

alunos na vida e nas tarefas da escola. Professores e alunos aprendem, ensinam e avaliam. 
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II         PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 
 Tendo como fundamentos as AE e o PASEO, foi discutido e selecionado um “Domínio” 

a ser trabalhado neste projeto de intervenção. Analisada a diversidade de domínios passíveis de 

serem transversais, optou-se por dar ênfase à comunicação dos alunos: a forma como 

comunicam e se exprimem nas diferentes áreas do conhecimento. Partindo desse princípio, 

optou-se pela escolha do Domínio da COMUNICAÇÃO por ser transversal a todas as 

disciplinas/ciclos e níveis de ensino, abrangendo assim uma ampla aceção da palavra: 

comunicação oral, escrita, plástica, física ou científica. 

 

1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO A ADOTAR 

 

1.1. Modalidades de avaliação  

A evolução do conceito de avaliação nas escolas abre portas ao uso deste processo 

pedagógico de forma a conseguir a melhoria de todo o processo educativo. A avaliação não 

encerra o processo educativo, muito pelo contrário, está presente no início, no 

desenvolvimento e na certificação deste processo, tendo efeito na adequação aos alunos. 

Este Projeto de Intervenção integra-se no nosso contexto educativo, e elege como 

valores fundamentais para uma avaliação de sucesso, a autonomia, a consciência e a 

responsabilidade do aluno em todas as fases do seu percurso. 

A avaliação formativa e a avaliação sumativa são processos pedagógicos que devem 

implicar uma rigorosa recolha de informação e uma comunicação clara, com os alunos, 

constante e eficaz. Têm naturezas e propósitos distintos e têm inserções pedagógicas 

adequadas à sua condição, sendo processos complementares que podem e devem contribuir 

para apoiar o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Devem ter em conta as 

finalidades e objetivos de aprendizagem previstos no currículo (AE e PASEO), assim como a 

definição clara e concisa dos critérios através dos quais se pode adequar a sua consecução. 

Para que a avaliação possa ser um processo ao serviço da melhoria das aprendizagens 

e do bem-estar dos alunos, é necessário que os seus propósitos sejam bem compreendidos por 

todos os intervenientes e que o processo seja tão transparente e consensual quanto possível.  

 
1.1.1. Avaliação formativa 
 

A avaliação formativa é um processo pedagógico ligado diretamente aos processos de 

ensino e aprendizagem; e deve centrar-se nas finalidades de orientar, apoiar e acompanhar os 

alunos no processo de melhoria das Aprendizagens e do seu desenvolvimento pessoal. Este tipo 
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de avaliação pretende-se sistemática e deve envolver os alunos, os professores, podendo 

abranger, quando se justifique, outros alunos ou elementos da comunidade educativa. 

 

Aspetos a considerar sobre avaliação formativa: 

- Avaliação formativa é operacionalizada para garantir que os alunos aprendam mais e 

melhor; 

- Deve fornecer os professores de informações que orientem a adoção de estratégias para 

uma eficaz adequação da sua prática letiva; 

- Deve recolher informações de acordo com o desempenho esperado por domínio curricular 

e realiza-se de acordo com os critérios ligados às áreas de competência do PASEO 

especificas de cada área curricular; 

- A diversificação de tarefas propostas permite recolhas de informação mais completas e 

mais significativas; 

- A avaliação formativa conduz a procedimentos de diferenciação pedagógica adequados ao 

objeto de avaliação, ao tipo de destinatários e ao género de informação que interessa 

recolher; 

- O envolvimento dos alunos e a consciências dos mesmos relativamente ao processo de 

avaliação, é determinante para o sucesso de resolução de problemas diagnosticados. A 

clarificação do nível de desempenho obtido, face ao desempenho esperado permite ao 

aluno e ao professor aplicarem estratégias de melhoria;  

- A utilização de rúbricas para a avaliação formativa permite garantir um sistema de recolha 

de informação criterioso e assegurar um feedback de qualidade 

 

Feedback 
 

A utilização de feedback assume um lugar de destaque no processo de avaliação 

formativa pois permite fornecer aos alunos a informação de que precisam para compreenderem 

onde estão e o que precisam de fazer a seguir (plano cognitivo); desenvolve o sentimento de 

controlo sobre a sua própria aprendizagem e, por conseguinte, aumenta o grau de envolvimento 

dos alunos através de processos cada vez mais eficazes de autorregulação (plano motivacional). 

Assim, o feedback permite aumentar as possibilidades de promover as aprendizagens dos 

alunos, motivando-os a rentabilizar o seu potencial. 
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O feedback deve servir a aprendizagem e não apenas resultar da aprendizagem. Sendo 

assim, deve ser:  

 − um processo contínuo e sistemático; 

 − oportuno;  

 − relacionar-se com critérios claros;  

 − legível;  

 − incluir autoavaliação; 

 − flexível e adaptado às necessidades dos alunos. 

 

A frequência com que se realiza o feedback é um fator muito importante a considerar, 

para que o próprio cumpra o seu propósito. A intervenção será realizada de forma sistemática 

de modo a efetuar-se o ponto da situação em relação às aprendizagens dos alunos, com recurso 

aos instrumentos criados para o efeito.  

 

Componentes do Feedback 

Antes de cada tarefa - FeedUp (para onde é que eu vou?) - para clarificar os objetivos 

de aprendizagem;  

Durante cada tarefa - Feedback (como é que eu estou?) - para fornecer informação útil 

e pertinente relacionada com os objetivos de aprendizagem definidos;  

Após cada tarefa - Feedforward (para onde é que quero ir?) - para permitir a 

reorganização das suas ações de ensino e de apoio à aprendizagem.  

 

Será feito oralmente ou por escrito, dependendo das tarefas que os alunos estão a 

desenvolver. O feedback poderá ser fornecido individualmente, de modo a colmatar 

necessidades específicas, ou a um grupo de alunos, caso as dificuldades sejam comuns.  

 

Atendendo à faixa etária dos alunos, o feedback será apresentado e explicado de forma 

diferente. Por exemplo, para os alunos do 1.º ciclo pode ser aplicado de uma forma lúdica 

(cartões com smiles aos quais estarão associados critérios pré-definidos e argumentando a sua 

escolha). Neste caso, as formas de feedback mais utilizadas serão: os elogios/reforço positivo, o 

sublinhado, a escrita de informações e cartões com cores/smiles. 
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1.1.2. Avaliação sumativa 
 

A avaliação sumativa ganha nesta abordagem realizada pelo nosso projeto, duas 

valências que se complementam e dão corpo e coerência ao processo. Num contexto 

classificatório, a avaliação sumativa serve o desígnio de certificar as aprendizagens. Neste 

último contexto, a avaliação sumativa permite elaborar um balanço, ou um ponto de situação, 

acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer no final de uma unidade didática ou após 

ter decorrido um certo período de tempo. 

Apesar de estar mais centrada nos resultados dos alunos, as suas práticas também 

deverão assegurar que a recolha de informação seja rigorosa e consistente com as finalidades 

de aprendizagem constantes no currículo. Uma das formas de assegurar o rigor da avaliação 

sumativa é diversificar os processos de recolha de informação, ou seja, os “instrumentos de 

avaliação”. 

O processo de implementação da avaliação sumativa está centrado no trabalho a 

desenvolver ao nível do Departamento Curricular/Área Disciplinar, devendo passar pela 

definição dos seguintes parâmetros estruturantes, enquadrados nos critérios gerais e 

específicos da avaliação pedagógica: 

- Domínios de aprendizagem;  

- Ponderação de cada subdomínio de aprendizagem aprovados em Conselho 

Pedagógico;  

- Níveis de desempenho por domínio;  

- Práticas de recolha de informação por domínio para certificação da classificação 

final/avaliação sumativa.  

 
2. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

A avaliação pedagógica pressupõe a centralidade dos alunos nos processos relacionados 

com a sua educação e formação.  

Não obstante, este processo requer diversos agentes diretamente implicados - 

professores, alunos e pares.  

Os alunos, juntamente com o professor e seus pares, devem compreender e partilhar 

os seus objetivos de aprendizagem e os critérios de sucesso. O professor deverá implementar 

discussões efetivas dentro da sala de aula e outras tarefas de aprendizagem que evidenciam a 

compreensão do aluno. A avaliação passa por implicar os alunos como responsáveis e 

autónomos na sua própria aprendizagem – agente individual; bem como implicá-los como 

recursos de aprendizagens uns dos outros – agente de avaliação dos seus pares.  
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Assim, os alunos tornam-se conscientes e assumem um espírito crítico relativamente ao 

seu percurso avaliativo, assumindo um papel preponderante em qualquer um dos processos de 

avaliação. 

 
3. DIVERSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO (PRI) 
 

O Processo de Recolha de Informação é toda e qualquer ação ou dinâmica de trabalho, 

formal ou informal, que se desenvolve para obter dados acerca das aprendizagens e das 

competências dos alunos. 

O principal propósito de qualquer processo de recolha de informação é obter dados 

para distribuir feedback de qualidade a todos os alunos e, nestes termos, a sua utilização é 

formativa por natureza. Porém, é igualmente necessário prever processos de recolha de 

informação que gerem dados que sejam mobilizados para efeitos classificatórios. 

Estes processos de recolha de informação, devem contribuir para garantir a credibilidade e o 

rigor dos processos da avaliação.  

  Esta recolha de informação pode fazer-se recorrendo a diversas metodologias que 

permitam realizar a tarefa: registos de observação: intervenções orais e escritas; guiões de 

trabalho; trabalhos individuais ou de grupo; relatórios; testes de avaliação; portefólios de 

evidências de aprendizagem individual; trabalhos práticos; atividades experimentais; 

construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos; elaboração de apresentações, de 

entrevistas, de esquemas, de mapas, de plantas, de notícias, de panfletos, de vídeos, de 

cartazes; debates;  visitas de estudo; autoavaliação dos alunos entre outros 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Consideram-se critérios de avaliação características-chave claramente explicitados para 

a resolução de uma dada proposta de trabalho/tarefa de avaliação, de forma a que os alunos 

fiquem com uma noção muito mais clara acerca do que se espera do seu desempenho e os 

professores em melhores condições para distribuírem feedback de elevada qualidade. 

 

Os critérios de avaliação definidos para o ano letivo 2021-2022 são os seguintes: 

 

- Mobilização de conhecimentos 

Os alunos devem ser capazes de utilizar os saberes, conceitos e procedimentos que 

adquirirem para aplicar em diferentes contextos, sempre respeitando princípios universais, 

como a ética, os direitos humanos, a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Promover não 
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apenas o desenvolvimento intelectual, mas também o social, o físico, o emocional e o cultural, 

compreendidos como dimensões fundamentais para a perspetiva de uma educação integral.  

 

- Coerência 

Característica daquilo que tem lógica e coesão, quando um conjunto de ideias apresenta 

nexo e uniformidade. 

Para que algo tenha coerência, os alunos devem apresentar uma sequência que dê um sentido 

geral e lógico ao recetor, de forma que não haja contradições ou dúvidas acerca do assunto. 

 

- Eficiência comunicativa 

Os alunos devem utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

linguagem gestual, e escrita), corporal, visual, sonora e digital -, bem como, conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, além de produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

 
5. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Pode-se afirmar que o termo classificação resulta da atribuição de um valor ou 

nomenclatura que traduz o resultado de uma avaliação, sobretudo centrada no aluno e nas suas 

aprendizagens. Convém salientar que classificar é diferente de avaliar.  

A classificação está inserida num sistema processual de avaliação, que em última 

análise, tem como objetivo final apoiar e melhorar a qualidade das aprendizagens dos discentes 

bem como recuperar eventuais lacunas. Desta forma, pretende-se então que este seja um 

processo fundamentalmente pedagógico, independentemente de ser avaliação de caráter 

formativo ou sumativo.  

A forma de obtenção da classificação é analisada e ponderada, nas reuniões de grupo 

disciplinar/departamento, que decorre no início de cada ano letivo (tendo por base o ponto 3, 

do art.º 18.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e ponto 3, do art.º 20.º da Portaria n.º 

226-A/2018, de 7 de agosto).  

A tabela seguinte sintetiza as designações em vigor na escola. 
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Tabela 1 

Relação entre o nível de desempenho e a   classificação a atribuir com base na legislação 

atual com proposta de nível de desempenho. 

Nível de 
desempenho 

Ensino básico Ensino Secundário 

Intervalos 

percentuais 

Menção 

qualitativa 

Menção 

quantitativa 

Intervalos 

numéricos 

Menção 

qualitativa 

Menção 

quantitativa 

Nível A 90–100% Muito Bom Nível 5 175–200 MuitoBom 18–20 

Nível B 70–89% Bom Nível 4 135–174 Bom 14–17 

Nível C 50–69% Suficiente Nível 3 95–134 Suficiente 10–13 

Nível D 20–49% Insuficiente Nível 2 45–94 Insuficiente 5–9 

Nível E 0–19% Muito 
Insuficiente Nível 1 0–44 Muito 

Insuficiente 0–4 

 

Propõe-se um nível de desempenho (nível A, nível B, ...), podendo ser utilizado em 

momentos de avaliação. Formativa. 

 
6. PAPEL DO PROFESSOR E DOS ALUNOS NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 
 
  No processo avaliativo, a comunicação, a empatia e as interações sociais têm um papel 

fundamental para que se possam tomar as melhores decisões pedagógicas. Os professores têm 

de apostar na seleção e utilização criteriosa de uma diversidade de tarefas e têm de promover 

e facilitar a comunicação. Os alunos devem participar ativamente em todos os processos que os 

ajudam a aprender, de forma contínua, ativa e reflexiva.  

Assim, o aluno tem também um papel importante na sua aprendizagem, pois toma consciência 

das suas dificuldades elaborando, ele próprio, estratégias que lhe permitam colmatar as suas 

dificuldades.  
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 De acordo com o quadro explicativo, podemos verificar que a Aprendizagem com os 

pares é também fundamental para o desenvolvimento das competências essenciais, pois todo 

o processo de ensino/ aprendizagem é baseado na relação de partilha de saberes.  

 

7.MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

 A equipa destacada para a monitorização deste projeto serão os coordenadores de 

departamento, que terão que avaliar a cada período, a prossecução do projeto. Podendo ser 

ajustado, sempre que necessário.  

 No final do ano letivo, os respetivos coordenadores e a equipa da Avaliação Interna, 

analisarão o impacto deste projeto nas aprendizagens dos alunos e irão decidir se o mesmo 

deve ser reformulado e, se deve ou não, ser alargado a outros anos de escolaridade.   

 

III     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este projeto de intervenção pedagógica visa a utilização da Avaliação formativa de uma 

forma mais sistemática no processo de avaliação dos alunos, privilegiando o feedback nos 

processos de aprendizagem. 

 A opção por criar instrumentos de recolha de avaliação diversificados dentro do 

domínio da comunicação (que consideramos transversal a todas as áreas), tem como intuito 

auxiliar o professor na tarefa de “avaliar” de forma a tornar o processo o mais transparente 

possível, permitindo ao aluno perceber as suas dificuldades e os aspetos a melhorar para 

alcançar os objetivos propostos para as tarefas solicitadas. Deste modo, foram produzidas 3 

rubricas: trabalho de grupo, trabalho escrito e apresentação oral que devem ser utilizadas em 

todas as áreas disciplinares. 

 Esta é uma avaliação que exige um significativo empenho profissional, pois implica, 

necessariamente, uma profunda transformação das práticas escolares, exigindo a apropriação 

de novos conhecimentos e conceitos e o envolvimento da comunidade educativa. 
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V    ANEXOS 

 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 

OUTUBRO 

Apresentação do pi na reunião geral de professores 
Aprovação em conselho pedagógico 
Análise do projeto em departamento curricular 
ACD para os professores dos anos de escolaridade da 
implementação e que não tenham formação neste projeto 
Apresentação do projeto aos EE 

  
NOVEMBRO Criação de um espaço online para partilha de experiências 

  
JANEIRO Avaliação intercalar 

  

FEVEREIRO Ponto da situação com elementos da equipa central do 
Projeto Maia 

  
MARÇO a MAIO Elaboração de rubricas de avaliação 

  

JUNHO Avaliação Final do 1.º ano de implementação; Relatório 
com propostas de continuidade e/ou de reformulação. 
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Rubricas de avaliação 

Estas rubricas podem ser aplicadas em propostas de trabalhos cuja finalidade é serem 

classificados ou não. Portanto, além de servir como avaliação sumativa, também serve como 

avaliação formativa.  

Quanto aos standards, distribuídos por uma escala, propomos o seguinte: 

- para avaliação sumativa com fins classificatórios: escala quantitativa, desde o nível 1 

até ao nível 5 (nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5); 

- para avaliação formativa: menções qualificativas, desde Muito Insuficiente até Muito 

Bom (Muito Insuficiente, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom). 

 
Tarefa: Apresentação Oral 
Descrição da tarefa: Apresentação oral subordinada a um tema específico. 

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

STANDARDS 

1/Muito Insuficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 
 

3/Suficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 

5/Muito Bom 

Mobilização de 
conhecimentos 

Não revela nem 
mobiliza 
conhecimentos dos 
conteúdos essenciais 
relacionados com o 
tema. 

Revela e 
mobiliza 
alguns 
conhecimentos 
dos conteúdos 
essenciais 
relacionados 
com o tema. 

Revela e 
mobiliza, 
plenamente, 
conhecimento 
dos conteúdos 
essenciais 
relacionados 
com o tema. 

Coerência  

Expõe ideias de forma 
desorganizada e 
incoerente. 
 

Expõe ideias 
de forma 
coerente e 
organizada 
mas usa um 
discurso pouco 
diversificado. 

Expõe ideias 
coerentemente, 
de forma 
organizadae 
expressiva com 
um discurso 
diversificado. 

Eficiência 
Comunicativa 

Não consegue 
transmitir o tema 
eficazmente. 

Consegue 
transmitir o 
tema mas nem 
sempre com 
eficiência. 

Consegue 
transmitir o 
tema, sempre, 
com eficiência.  

Postura  

Postura incorreta 
(descomprometimento, 
falta de 
responsabilidade, de 
seriedade...) 

 

Postura 
correta mas 
pouco 
dinâmica e/ou 
responsável 

 

Postura correta, 
dinâmica e 
responsável 
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Tarefa: Trabalho de Grupo 
Descrição da tarefa: Produzir um trabalho sobre um determinado tema em conjunto (dois ou mais 
elementos). 

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

STANDARDS 

1/Muito 
Insuficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 
 

3/Suficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 

5/Muito Bom 

Pesquisa  

Não procura 
fontes de 
informação.  

Procura fontes 
de informação 
mas não 
seleciona as 
mais relevantes. 

Procura 
diferentes fontes 
de informação e 
seleciona as mais 
relevantes.  

Colaboração 

Não interage 
em prol do 
grupo nem fica 
atento às 
ideias dos 
outros (nunca 
ouve, partilha 
ou apoia o 
grupo). 

Interage 
moderadamente 
em prol do 
grupo e não está 
atento às ideias 
dos outros. 
  

Interage 
ativamente em 
prol do grupo e 
está atento às 
ideias dos outros 
(ouve, partilha e 
apoia sempre o 
grupo).  

Mobilização de 
conhecimentos 

Não revela 
nem mobiliza 
conhecimentos 
dos conteúdos 
essenciais 
relacionados 
com o tema. 

Revela e 
mobiliza alguns 
conhecimentos 
dos conteúdos 
essenciais 
relacionados 
com o tema. 

Revela e mobiliza, 
plenamente, 
conhecimento 
dos conteúdos 
essenciais 
relacionados com 
o tema. 
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Tarefa: Trabalho Escrito 
Descrição da tarefa: Produzir  um trabalho escrito subordinado a um tema específico. 

CRITÉRIOS  

DE  

AVALIAÇÃO 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

STANDARDS 

1/Muito 
Insuficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 
 

3/Suficiente 

N
ÍV

EL
 IN

TE
RM

ÉD
IO

 

5/Muito Bom 

Pertinência da 
informação 

Realiza um 
trabalho 
escrito com 
acentuados 
desvios 
temáticos e 
muitas falhas 
quanto à 
pertinência e 
à progressão 
da 
informação. 

Realiza um 
trabalho 
escrito em 
que, de um 
modo geral, 
segue as 
orientações, 
mas 
apresenta 
algumas 
falhas quanto 
à pertinência 
e progressão 
da 
informação. 

Realiza um trabalho 
escrito em que segue 
as orientações, na 
íntegra, sem falhas 
quanto à pertinência 
e progressão da 
informação. 

Coerência 

Realiza um 
trabalho 
escrito pouco 
organizado, 
com 
repetições e 
com lacunas 
geradoras de 
ruturas de 
coesão. 

Realiza um 
trabalho 
escrito com 
poucas falhas 
quanto à 
organização e 
coesão 
textuais. 

Realiza um trabalho 
escrito bem 
organizado e com 
sentido em que 
demarca 
adequadamente as 
diferentes partes do 
trabalho revelando 
coesão. 

Terminologia 
específica 

Utiliza 
vocabulário 
muito 
elementar e 
restrito, com 
tendência à 
repetição e 
inadequado 
ao tema. 

Utiliza 
vocabulário 
ajustado ao 
tema, com 
alguma 
diversidade. 

Utiliza vocabulário 
adequado e 
diversificado, 
manifestando 
domínio da área 
temática definida.   

 


