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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO  

Avaliação formativa: fundamentos, fragilidades e novas perspectivas 

 

FORMADORAS 

Professora Doutora Fernanda Gouveia e Professora Doutora Gorete Pereira) 

 

JUSTIFICAÇÃO  

A avaliação, enquanto principal instrumento regulador do trabalho do professor e dos alunos traduz uma 

conceção de ensino-aprendizagem e um sistema de valores, motivo pelo qual se torna fundamental um 

trabalho de reflexão que permita uma coerência entre todos os atos pedagógicos, desde a planificação até às 

práticas de avaliação, procurando garantir que estas cumpram o seu papel de regulação e de diferenciação 

(Morgado, 2003). 

Atualmente este conceito (que já tem uma longa história) é compreendido pelos especialistas como um 

processo continuado de aprendizagem e de avaliação. Diz respeito a um processo de recolha sistemática de 

informações ao longo do percurso de aprendizagem e não corresponde a um tipo específico colocado em 

prática pontualmente através de testes (denominados formativos). Refere-se a todas as atividades que são 

desenvolvidas, tanto pelos alunos como pelos professores, para recolher dados que contribuem para alterar 

o processo de ensino e aprendizagem (Black & William, 1998; Stiggins, 2002, Tanney et al, 2008). 

Muitas práticas de avaliação são circunscritas exclusivamente a uma dimensão de classificação, 

resultantes da aplicação de testes de caráter sumativo, cujos resultados são declarados numa nota, sem 

explorar o potencial formativo dos mesmos, quando efetivamente esses testes podem ser usados para fins 

formativos (OCDE, 2008). Roldão (2003, p. 45) reitera: “a avaliação (o teste, a ficha, o que quer que seja) 

vive por si nas nossas escolas, comanda largamente os seus ritmos, e constitui uma entidade respeitada na 

cultura escolar, mesmo que nada tenha a ver com o que se ensinou”.  

Segundo Cosme e Trindade (2001), um programa de avaliação formativa não pode ficar restrito aos 

habituais instrumentos de avaliação, sendo necessário utilizar outros, capazes de avaliar uma diversidade de 

competências que os referidos testes não podem revelar. 

Os resultados e as metas de aprendizagem desempenham o papel de concretizar informação relevante 

para a avaliação, “representando uma estratégia de afirmação do currículo nacional organizado por 

resultados” (Pacheco, 2011, p. 120), e sujeitos a um processo de mensuração, pelo que a mudança 

significativa não ocorre ao nível das práticas de aprendizagem, nomeadamente na apologia de uma 

aprendizagem ampla e profunda (Hargreaves & Fink, 2007). 
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Alves, Estêvão e Morgado (2006) mencionam que a transição para uma avaliação centralizada nas 

competências exige novos processos de aprendizagem, novas metodologias e um outro posicionamento do 

aluno em relação ao conhecimento, mas também requer outras práticas de avaliação alicerçadas na 

formação dos alunos que lhes possibilite a mobilização dos saberes e dos saber-fazer.  

Mendéz (2002) reconhece que uma boa avaliação se reflete diretamente na qualidade do ensino e, por 

conseguinte, na aprendizagem. Os exames, em circunstância alguma, deverão condicionar e, muito menos, 

conduzir à aprendizagem. Defende que são os exames que se encontram ao serviço da aprendizagem, do 

currículo e do ensino e principalmente, do sujeito que aprende.  

Guerra (2003) admite que algo falha nas escolas, porque apesar de se avaliar muito, repetem-se erros e 

assiste-se a poucas melhorias nas práticas, pois o processo avaliativo destina-se exclusivamente à medição 

e à classificação, sendo por isso, difícil de evitar as falhas existentes. 

Fernandes (2006, 2011) veicula a opinião de que mudanças consistentes e significativas nas práticas de 

avaliação formativa requerem um suporte teórico que, para além de assentar em fundamentos 

epistemológicos, ontológicos e metodológicos, deverá contribuir para uma clarificação conceptual das 

práticas de avaliação. 

Uma mudança de paradigma ao nível da avaliação, entendida como um componente indissociável da 

aprendizagem, tem vindo a ser reclamada por muitos autores, dos quais referenciamos, a título de exemplo, 

Meirieu (2005) Perrenoud (2000), Leite e Fernandes (2003), Barreira e Moreira (2004), Fernandes (2005, 

2006, 2011). 

Esta mudança implica pensar na avaliação como um processo que visa “melhorar qualitativamente a 

aprendizagem dos alunos e não quantificar essa aprendizagem” (Lopes & Silva, 2012, p. 13). Tal como a 

descreve Heritage (2007, p. 140), consiste num “processo sistemático para reunir continuamente evidências 

sobre a aprendizagem”, funcionando, assim, no entender de Boston (2002, p. 1), num “diagnóstico de 

avaliação para fornecer feedback aos professores e aos alunos sobre o curso”, para permitir os acertos 

necessários, no âmbito de uma filosofia de ação pedagógica diferenciada. 

 

DESTINATÁRIOS  

Esta ação dirige-se a todos os Educadores de Infância titulares de grupo/sala bem como, a todos os 

Educadores de Infância especializados em Educação Especial que integram as equipas 

multidisciplinares. Inclui igualmente conteúdos referentes às práticas de avaliação no 1º ciclo do 

Ensino Básico, pelo que, também se destina a docentes do 1º CEB e professores especializados que 

lecionam neste nível de ensino. 

 

METODOLOGIA 

Esta ação de formação pretende articular as componentes teóricas e práticas a partir da análise de 

contextos reais da prática pedagógica através dos seguintes processos: 

1. Análise das representações dos formandos acerca dos tipos de avaliação; 

2. Discussão teórica dos pressupostos que fundamentam a avaliação formativa (trabalhos práticos 

a pares e em pequeno grupo); 
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3. Enquadramento legal que fundamenta a avaliação formativa;  

4. Debate acerca das perspetivas da avaliação na Educação de Infância (modalidades e funções);  

5. Síntese das práticas de avaliação desenvolvidas no 1º CEB, assim como do enquadramento 

legal que as fundamentam; trabalhos práticos individuais e a pares e reflexão/debate acerca das 

mais variadas situações de avaliação; 

6. Estudos de caso e os respetivos procedimentos de avaliação formativa; 

7. Apresentações e debates em grupo; 

8. Reflexão individual e sistematização dos princípios pedagógicos que sustentam as práticas 

avaliativas: síntese final. 

 

CONTEÚDOS  

Módulo I  

A avaliação formativa: 

fundamentos, fragilidades 

e desafios 

(Fernanda Gouveia e 

Gorete Pereira) 

Avaliação certificativa e avaliação formativa: o que as distingue? 

Avaliação formativa: objetivos, fases e componentes chave; 

Autoavaliação: qual o papel do aluno? 

Propostas de operacionalização da avaliação formativa; 

Momento de avaliação formativa (aplicação de uma ou mais técnicas de 

avaliação formativa). 

Módulo II 

A avaliação na Educação 

Pré-Escolar 

(Gorete Pereira) 

Suporte Legal da Avaliação na Educação Pré-escolar – Circular;  

Práticas de Avaliação em Educação de Infância: fragilidades e desafios; 

Perspetivas diversificadas de avaliação das aprendizagens na Educação de 

Infância; 

Processos e instrumentos da avaliação formativa na educação de Infância; 

Momento de avaliação formativa (aplicação de uma ou mais técnicas de 

avaliação formativa). 

Módulo III 

A avaliação das 

aprendizagens no 1º Ciclo 

(Fernanda Gouveia) 

Contexto legal que regulamenta a avaliação das aprendizagens no 1º CEB 

Práticas de avaliação: fragilidades e potencialidades; 

Potencialidades da avaliação formativa; 

Estratégias e técnicas de avaliação formativa; 

Momento de avaliação formativa (aplicação de uma ou mais técnicas de 

avaliação formativa). 

Módulo IV 

Momentos de avaliação  

(Fernanda Gouveia e 

Gorete Pereira) 

 Trabalho de grupo: discussão de um estudo de caso (uma situação de 

avaliação) por cada grupo de trabalho, com a finalidade de construir a 

proposta de avaliação adequada. 

 Trabalho individual: análise de uma das técnicas de avaliação formativa. 
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AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 valores, 

nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho Científico 

Pedagógico da Formação Contínua e com base nos seguintes critérios:   

Trabalho individual - 60% 

Trabalho de Grupo – 40% 

 


