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A avaliação formativa como instrumento de aprendizagem – perspetivas dos 

professores de Informática do concelho de Aveiro 

 

Resumo 

 

O presente estudo aborda a temática da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem, com ele pretendemos conhecer as perspetivas e as práticas dos 

professores de Informática do concelho de Aveiro sobre a mesma. 

O estudo foi realizado no ano letivo 2013/2014 e a abordagem metodológica 

utilizada para o estudo de caso foi qualitativa, complementada com tratamento 

quantitativo proporcionando uma melhor compreensão do estudo em análise. A técnica 

de investigação utilizada foi o inquérito por questionário. 

Com base nos resultados obtidos, concluímos que os professores de Informática 

conhecem a importância da avaliação formativa no processo de ensino-aprendizagem e 

que a utilizam como instrumento de aprendizagem nas suas salas de aula. Contudo, é 

necessário continuar a reforçar a importância da avaliação formativa e a incentivar que 

todos os professores a utilizem de forma a que todos os alunos consigam alcançar o 

sucesso em todas as disciplinas. 

 

Palavras-Chave: avaliação formativa, ensino, aprendizagem, regulação, feedback, 

autoavaliação 
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Formative assessment as a learning tool – the perspective of the IT teachers 

from the municipality of Aveiro 

 

Abstract 

 

This study focuses on the topic of formative assessment as a learning tool, and by 

carrying it out we intended to understand the perspective and practice of the IT teachers 

from the municipality of Aveiro concerning this subject. 

The study was made during the 2013/2014 school year and the methodological 

approach used in the case study was qualitative, supplemented by quantitative analyses 

in order to allow a better understanding of the study that is being analysed. The 

investigation technique used was the survey and it was carried out using a 

questionnaire. 

Based on the results obtained, it was concluded that the IT teachers know the 

importance of formative assessment in the teaching-learning process and use it as a 

learning tool in their classrooms. However, it is necessary to keep reinforcing the 

importance of formative assessment and encouraging all teachers to use it so that all 

students can achieve success in all subjects. 

 

Key-words: formative assessment, teaching, learning, regulation, feedback, self-

assessment 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho vem no seguimento de um percurso académico e profissional do 

qual consta uma Licenciatura em Informática de Gestão na Universidade do Minho, 

terminada no ano letivo 2001/2002. Anos mais tarde, 2006/2007, foi concluída uma 

Licenciatura em Ensino de Informática na Universidade da Beira Interior. 

Na Licenciatura em Ensino de Informática foi realizado um estágio curricular, que 

consistiu na lecionação, durante o ano letivo de 2006/2007, da disciplina de Introdução 

às Tecnologias da Informação e da Comunicação, a uma turma do 9º ano de 

escolaridade (90 minutos semanais). Foi necessário preparar e organizar todo o material 

pedagógico necessário às aprendizagens dos alunos desde: planificações de conteúdos 

programáticos de aulas; elaboração de fichas de trabalho, testes e trabalhos de grupo; e 

elaboração de matrizes e critérios de correção dos testes de avaliação. 

Durante esse mesmo ano foram, também, lecionadas disciplinas de Informática na 

Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida em Mira em horário completo. 

A realização da segunda Licenciatura aconteceu de forma a obter a habilitação 

profissional para lecionar no sistema educativo português e também para adquirir 

formação adequada para o efeito. 
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Uma vez que a parte pedagógica da Licenciatura em Ensino de Informática se 

equipara aos dois anos deste mestrado, destacamos os principais motivos para a 

realização do mesmo: a necessidade de desenvolvimento pessoal e profissional, a 

possibilidade de poder melhorar a graduação para efeitos de concurso de docência, e 

ainda, a obtenção do grau de Mestre.  

Na impossibilidade da realização de trabalho com alunos/turmas por ausência de 

colocação no presente ano letivo, optou-se por analisar quais as perspetivas dos 

professores de Informática em relação à avaliação formativa. 

A avaliação é uma componente indispensável da ação pedagógica do professor. A 

sua prática é bastante complexa, uma vez que é através desta que os vários elementos 

do currículo se inter-relacionam. 

Foi no sentido de contribuir para a mudança das práticas avaliativas vigentes no 

nosso sistema educativo, dirigidas para os resultados em detrimento dos processos que 

se desenvolveu este estudo. 

O relatório que apresentamos pretende descrever e analisar as práticas de 

avaliação existentes nas disciplinas de Informática das escolas do concelho de Aveiro. 

Tendo como tema principal “A avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem – perspetivas dos professores de Informática do concelho de Aveiro”, 

definimos para este trabalho os seguintes objetivos: 

1. Perceber qual a perceção dos professores sobre a avaliação formativa, ou 

seja: 

a) aferir que entendimento têm sobre a avaliação formativa; 

b) indagar qual das avaliações é mais importante, avaliação formativa ou 

avaliação sumativa; 

c) averiguar se colocam em prática a avaliação formativa; 

d) identificar qual a importância atribuída a cada um dos instrumentos de 

avaliação; 

e) identificar quais os instrumentos de avaliação mais utilizados. 

2. Aferir a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem, ou seja: 

a) indagar a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem; 
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b) averiguar se comunicam aos alunos os critérios de avaliação e com que 

frequência; 

c) aferir a utilização da avaliação formativa como reguladora das 

aprendizagens; 

d) averiguar a utilização do feedback como orientador das aprendizagens; 

e) indagar sobre a utilização da autoavaliação. 

Para o cumprimento destes objetivos realizamos um estudo com a aplicação de 

um questionário a todos os professores a lecionarem, no presente ano letivo, disciplinas 

de Informática em escolas públicas e privadas do concelho de Aveiro. 

Para além desta introdução e das considerações finais o relatório está organizado 

em 4 capítulos. 

No primeiro capítulo fazemos uma breve descrição do processo de ensino-

aprendizagem e realçamos a definição de avaliação no mesmo. Pretendemos também 

demonstrar quais as funções da avaliação no ensino, assim como identificar e 

caracterizar as suas três modalidades: a diagnóstica, a formativa e a sumativa. 

No segundo capítulo apresentamos os pressupostos e as estratégias de aplicação 

da avaliação formativa. Pretendemos destacar também, a importância da regulação das 

aprendizagens, do feedback e da autoavaliação como instrumentos de aprendizagem na 

avaliação formativa. 

No terceiro capítulo começamos por fazer uma breve contextualização do estudo 

e a descrição da metodologia, seguindo-se as características dos participantes, dos 

procedimentos de recolha, tratamento e análise da informação. 

No quarto e último capítulo, apresentamos e analisamos os dados obtidos através 

da realização do questionário e os resultados obtidos. 

Acreditamos que este relatório será uma mais-valia para o concelho de Aveiro por 

contribuir para a investigação na área da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem. 
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CAPÍTULO 1 - ENQUADRAMENTO CONCETUAL 

 

“Contrariamente às aparências a avaliação não é uma tortura medieval. A 

obsessão de avaliar é uma invenção moderna, nascida por volta do séc. XVII, tornada 

indissociável do ensino de massas (…) associado à escola obrigatória” 

Perrenoud (1989) 

 

No Capítulo 1 deste relatório apresentamos uma breve descrição do processo de 

ensino-aprendizagem e realçamos a definição de avaliação no mesmo. Pretendemos 

também demonstrar quais as funções da avaliação no ensino, assim como identificar e 

caracterizar as suas três modalidades: a diagnóstica, a formativa e a sumativa. 

Este enquadramento teórico que apresentamos neste capítulo inicial teve por base 

ideias/estudos de vários autores, mas também matéria de pesquisa de acordo com os 

devidos normativos legais. 
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1. Processo de ensino-aprendizagem 

 

O processo de ensino-aprendizagem tem vindo a modificar-se ao longo dos 

tempos. 

De acordo com Roldão (2009), o processo de ensino-aprendizagem é entendido 

como a ação de “transmitir, expressar ou professar um saber, por parte de alguém que o 

possui” (p. 16). 

Gaspar, Pereira, Teixeira e Oliveira (2007), citados por Dias (2011) afirmam que 

para que a aprendizagem se realize é necessário “escolher objectivos apropriados a 

essas necessidades, escolher meios relevantes para atingir os objectivos, criar situações 

específicas de aprendizagem, determinar os modos de influenciar o meio onde se 

desenvolve o ensino” (p. 7). Deste modo, ensinar pode ser considerado como “um 

conjunto de acções, em resultado de escolhas entre objectivos e significados 

contraditórios que são feitos em acordo com os dados da situação em que o ensino tem 

lugar” (p. 7). 

Santos, et al., (2010), citados por Dias (2011) acrescentam que ensinar, também, é 

criar situações favoráveis à aprendizagem dos alunos. Neste sentido, o professor deve 

ensinar e orientar os seus alunos de forma a que estes consigam atingir o conhecimento 

e a aquisição de competências de uma forma eficaz.   

Segundo Arends (2008) as potencialidades do ensino residem “na existência de 

uma base teórica coerente ou de um ponto de vista sobre o que os alunos devem 

aprender e a forma como o devem fazer (p. 251)”. 

Para Cardinet (1993), ensinar significa “facilitar a aprendizagem dos alunos” e o 

professor tem como função “variar as condições em que se encontram os alunos para 

responder o melhor possível às suas dificuldades de aprendizagem” (p. 23).  

A qualidade do processo de ensino-aprendizagem não depende apenas dos 

conteúdos, da organização e da planificação do trabalho, mas, também, da relação de 

empatia e de proximidade que se cria entre professor e aluno.  

De acordo com Freire (1996), ensinar não é ceder conhecimento, mas criar as 

condições para a sua produção ou a sua construção.  

A finalidade do ensino deve ser sempre a aprendizagem. 
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2. Avaliação 

 

O processo de avaliação há muito que é objeto de estudo e de investigação por 

vários autores, pois avaliar é um ato intrínseco ao ser humano. 

Guba & Lincoln (1989), citados por Fernandes (2005, p. 56), entendem que a 

avaliação sofreu nos últimos cem anos uma evolução que pode ser distinguida em 

quatro gerações: 

1. A avaliação como medida, avaliar e medir eram sinónimos; 

2. A avaliação como descrição, esta geração passou a estar mais centrada nos 

objetivos; 

3. A avaliação como juízo de valor, o ato de avaliar integra, também, o ato de 

julgar. É nesta geração que começam a surgir novos pontos de vista, tais como 

Fernandes (2005) afirma: 

 A avaliação deve estimular e/ou ajudar na tomada de decisões que 

controlem o ensino e as aprendizagens; 

 A recolha de dados deve ir mais além do que os resultados obtidos pelos 

alunos nos testes; 

  A avaliação deve envolver os professores, os encarregados de 

educação/pais, os alunos e outros intervenientes; 

  No processo de avaliação deve-se ter em conta todos os elementos de 

ensino e de aprendizagem; 

  A definição dos critérios é importante para que se possa considerar a 

importância e o valor dado a cada objeto de avaliação. 

4.  A avaliação como negociação e construção. Segundo Fernandes (2005) a quarta 

geração tem uma referência construtivista, baseada num conjunto de ideias, tais como: 

  Além de utilizarem várias estratégias, técnicas e vários instrumentos de 

avaliação, os professores devem partilhar o poder de avaliar com os alunos e outros 

intervenientes. 

  “A avaliação deve estar integrada no processo de ensino e aprendizagem” 

(p. 62). 

  A avaliação formativa deve ser a mais importante, tendo como função 

principal melhorar e regular as aprendizagens. 
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  “O feedback, nas suas mais variadas formas, frequências e distribuições, é 

um processo indispensável para que a avaliação se integre plenamente no processo do 

ensino-aprendizagem” (p. 62). 

  Deve-se utilizar a avaliação de forma a ajudar as pessoas a desenvolverem 

as suas aprendizagens e não apenas para as julgar ou classificar. 

  “A avaliação é uma construção social em que são tidos em conta os 

contextos, a negociação, o envolvimento dos participantes, a construção social do 

conhecimento e os processos cognitivos, sociais e culturais na sala de aula” (p. 62). 

  A avaliação deve basear-se mais métodos qualitativos, não esquecendo os 

métodos quantitativos. 

A integração da avaliação no processo ensino-aprendizagem faz com que haja uma 

ligação entre avaliação, ensino e aprendizagem, o que permite que a qualidade de uma 

componente conduza à qualidade das outras. Segundo Ferreira (1997), citado por 

Fernandes (2009) “a avaliação assume uma função de regulação do processo ensino-

aprendizagem, pela intervenção face às dificuldades dos alunos e pela análise feita pelo 

professor das estratégias de ensino utilizadas” (p. 27). 

Segundo Pacheco (2002) “avaliar é decidir na base de um juízo de valor, formulado 

sobre um processo de recolha de dados, em função de critérios bem definidos” (p. 59).  

A avaliação define o percurso escolar dos alunos, sendo por isso, imprescindível 

que professores, alunos e encarregados de educação estejam integrados em todo o 

processo avaliativo. Pacheco (2002) afirma que “uma escola orientada para o sucesso só 

pode ser uma escola com critérios de avaliação estabelecidos e compreendidos por 

todos os intervenientes em função do que é estabelecido no currículo nacional e no 

projecto curricular de escola” (p. 64).  

A avaliação tem uma função pedagógica importante de ajuda e de reflexão. Dizer 

que um aluno tem determinadas dificuldades não chega, o importante é determinar 

estratégias e meios de forma a que o aluno as ultrapasse. Sendo assim, a avaliação deixa 

de ser vista como um fim e passa a ser processual, preocupando-se com a planificação 

do processo de aprendizagem do aluno e do processo de ensino do professor. 
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A avaliação deve concretizar-se em processos de reajustamento contínuo que 

impliquem não só o progressivo aperfeiçoamento da aprendizagem como a 

produção de conhecimento sobre a própria avaliação, de forma a tomar 

transmissíveis as experiências nesta área. 

(Ferraz et al., 1994) 

 

A conceção de uma avaliação que permite a regulação contínua do processo de 

ensino-aprendizagem exige que os objetivos pedagógicos sejam bem delineados e que 

os alunos conheçam e entendam os critérios de avaliação. Deste modo, deve haver 

“transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação 

e da explicitação dos critérios adoptados” (Despacho Normativo nº1/2005, nº6, alínea e, 

p. 72). Para Cardinet (1986) “o avaliador deve, definir claramente se a sua finalidade é 

formativa ou sumativa” (p. 299). Por sua vez, Fernandes (2005) corrobora que “é 

fundamental que esteja claro que os professores, alunos, encarregados de educação e 

outros intervenientes que os propósitos, os métodos e os conteúdos de cada uma 

daquelas modalidades de avaliação são substancialmente diferentes”(p. 74). 

Os docentes, em trabalho cooperativo, devem elaborar critérios de avaliação bem 

definidos para que possam avaliar, regular o processo de aprendizagem e atribuir uma 

nota ou uma classificação aos alunos. Segundo Pacheco (2002) a formulação dos 

critérios de avaliação devem reger-se por: 

  Clareza, os alunos e encarregados de educação, devem entender a linguagem 

da avaliação; 

  Acessibilidade, para que compreendida por todos os intervenientes; 

  Homogeneidade, os critérios utilizados devem ser iguais para todos os alunos 

da mesma escola; 

  Os critérios de avaliação devem ser fáceis de aplicar; 

  “Convergências de indício, isto é, os professores devem considerar os dados 

que têm dos alunos, tendo em conta que o processo de notação é subjectivo, apesar dos 

critérios objectivos em que se baseiam” (p. 62). 

O Despacho Normativo nº1/2005 de 5 de Janeiro (nº6, p. 3), estabelece os 

princípios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens e 

competências aos alunos dos três ciclos do ensino básico, dos quais se destaca: 
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a)  Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e 

competências pretendidas, de acordo com os contextos em que ocorrem; 

b)  Utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificada; 

c)  Primazia da avaliação formativa com valorização dos processos de 

autoavaliação regulada e sua articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

d)  Valorização da evolução do aluno; 

e)  Transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adotados; 

f)  Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação. 

Desta forma, entendemos que a avaliação das aprendizagens assume papéis 

distintos quanto ao ensino e quanto ao conhecimento dos alunos, considerando-se 

necessário que as escolas possam, no quadro de desenvolvimento da sua autonomia, 

tomar decisões sobre o processo de avaliação dos seus alunos. 

Sendo a avaliação parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, a 

participação do aluno no processo de avaliação confere-lhe responsabilidade, 

motivação, dinamismo e ajuda-o no desenvolvimento da sua autonomia. Estes fatores 

são considerados fundamentais à realização de uma aprendizagem que se quer 

significativa e ao longo da vida. 

Pacheco (1994) distingue quatro dimensões na avaliação: a dimensão pessoal, a 

didática, a curricular e a educativa: 

  Na dimensão pessoal, pretende-se dar a conhecer aos alunos e professores 

sobre os seus percursos de aprendizagem e criar condições que possibilitem o sucesso 

educativo de um grande número de alunos, através da regulação do processo de ensino-

aprendizagem. 

  A dimensão didática da avaliação tem por objetivo diagnosticar as dificuldades 

dos alunos, as suas necessidades e ritmos de aprendizagem para que o professor possa 

fazer a sua intervenção no sentido do desenvolvimento de um processo formativo e de 

aprendizagem adequado às características do aluno. 

  A dimensão curricular diz respeito às adaptações curriculares, nomeadamente 

na elaboração de planos individuais de trabalho dos alunos, numa perspetiva de 

flexibilidade do currículo. 



25 

 A dimensão educativa funciona como fator de qualidade do sistema educativo. 

Contudo, o sucesso ou insucesso desse sistema poderá não constituir o único fator que 

contribui para a qualidade educativa. 

De acordo com o Decreto-Lei nº139/2012, de 5 de Julho distinguem-se três 

modalidades diferentes de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a sumativa. Segundo 

Hadji (1994), estas modalidades de avaliação servem “para designar as práticas que se 

organizam à volta destas três grandes funções: orientar, regular, certificar” (p.62). 

 

2.1. Avaliação Diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica é muito mais do que apenas uma prova, já que permite 

verificar os conhecimentos, as capacidades dos alunos e os seus interesses sobre 

conteúdos de ensino e de aprendizagem. Segundo Miras e Solé (1996) citados por 

Oliveira, “é a que proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de 

iniciar o processo de ensino-aprendizagem” (p. 2). Este tipo de avaliação procura 

determinar a presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a 

identificação das causas de repetidas dificuldades na aprendizagem (Bloom, Hastings e 

Madaus, 1975, citados por Oliveira). Ferreira (2007) é da opinião que a avaliação 

diagnóstica permite conhecer os interesses e as disposições dos alunos para a 

aprendizagem, os seus conhecimentos prévios sobre determinados assuntos e ainda as 

suas expectativas em relação ao processo de ensino-aprendizagem. O autor acrescenta, 

ainda, que a principal finalidade da avaliação diagnóstica é determinar o grau de 

preparação do aluno antes de iniciar uma unidade de aprendizagem, com vista a 

tomarem-se decisões didáticas sobre como e por onde começar o processo de ensino e 

de aprendizagem.  

Esta avaliação deve ser aplicada no início de cada ano letivo ou sempre que se 

ache necessário, como consta no Decreto-Lei nº139/2012 (artigo 24, nº2, p. 3481): 

 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou 

sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de 

diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, 

de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e 

vocacional.  
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Uma vez que esta avaliação não conta para a nota, os alunos desvalorizam-na 

frequentemente, o que faz com que os resultados obtidos, muitas vezes, não 

correspondam à realidade, o que não deveria acontecer, já que esta avaliação deveria 

fornecer informação útil para a elaboração das planificações, uma vez que tem como 

objetivo identificar as possíveis dificuldades que possam surgir no processo de ensino-

aprendizagem e que nos permita atuar de forma preventiva. É importante que os 

professores esclareçam os alunos que os resultados deste tipo de avaliação são muito 

importantes pois permitem obter segundo Ferreira (2007) “um conjunto, de indicações 

que caracterizam o nível a partir do qual o aluno e o professor, em conjunto, consigam 

um progresso na aprendizagem” (p. 24). 

De acordo com Cortesão (2002) “os dados fornecidos por esta avaliação não 

podem ser tomados como um rótulo que se cola para sempre ao aluno” (p. 39).  

 

2.2. Avaliação Formativa 

 

De acordo com o Despacho Normativo nº30/2001 (nº16) a principal modalidade 

de avaliação é a avaliação formativa pois “assume carácter contínuo e sistemático, e visa 

a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos 

de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos 

em que ocorrem (p. 4439)”. 

Esta modalidade de avaliação tem como objetivo fornecer ao professor, aos 

alunos, aos encarregados de educação e aos restantes intervenientes informação sobre 

a qualidade do ensino-aprendizagem, identificando áreas de melhoria, bem como o 

cumprimento do currículo. 

Deste modo, a avaliação formativa caracteriza-se por “incidir no processo de 

ensino-aprendizagem e não nos resultados, ou na averiguação dos pré-requisitos às 

novas aprendizagens” (Ferreira, 2007, p. 27). Para Cortesão (2002, p. 38) a avaliação 

formativa é como “uma bússola orientadora do processo de ensino-aprendizagem”. É 

possível recolher dados que ajudam os professores e os alunos a orientar o seu trabalho 
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com o objetivo de identificar as aprendizagens adquiridas, assinalar as aprendizagens 

não conseguidas e os aspetos a melhorar. 

Neste sentido, a avaliação formativa é orientada tanto para quem aprende como 

para quem ensina. Tem como objetivos fazer o balanço da situação, encontrar meios de 

colmatar falhas e resolver problemas. Serve, também, como contrapeso à avaliação 

sumativa, necessária devido a exigências institucionais e sociais (Abrecht, 1994). 

Na perspetiva de Cortesão (1993), este tipo de avaliação permite que o processo 

educativo seja analisado, em sala de aula, com o objetivo de se resolver os problemas 

diagnosticados. Ferreira (2007) confirma que esta modalidade de avaliação feita em sala 

de aula é vantajosa, uma vez que permite a regulação do processo de aprendizagem, 

utilizando medidas de recuperação ou utilizando estratégias de ensino individualizado, o 

que facilita a avaliação sumativa e motiva o aluno.  

São várias as perspetivas identificadas por vários autores sobre a utilização e as 

funções da avaliação formativa. Para Ferreira (2007) as principais funções desta 

avaliação são a informação de todos os intervenientes no sistema educativo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, o feedback sobre os êxitos conseguidos e as 

dificuldades sentidas pelos alunos na aprendizagem, e, ainda, a regulação da 

aprendizagem com a procura de adequação de estratégias de ensino de forma a 

conduzir os alunos ao cumprimento dos objetivos estipulados. 

Para J.-J. Bonniol e R. Amigues citados por Hadji (1994) a avaliação para ser 

formativa deve preencher três funções: a função reguladora que permite ao aluno 

adaptar as suas estratégias e ao professor ajustar a sua pedagogia; a função reforçadora 

que utiliza o reforço positivo e a função corretiva em que o próprio aluno deve 

reconhecer e corrigir os próprios erros. Para Ribeiro (1994), este tipo de avaliação serve 

para identificar as dificuldades do aluno para supera-las. Por sua vez Cortesão (2002) 

considera que a avaliação formativa tem uma preocupação central de recolher dados 

para reorientar o processo de ensino-aprendizagem, quer na sala de aula quer no 

processo de desenvolvimento de um currículo. E, por fim, para Leite e Fernandes (2002) 

a avaliação formativa é utilizada para regular processos, reforçar êxitos e suprir 

dificuldades.  

Neste seguimento, Abrecht (1994) corrobora que a avaliação formativa é 

destinada ao aluno, uma vez que o torna consciente da sua própria aprendizagem e o 
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leva a implicar-se cada vez mais nela. Esta avaliação tem em atenção os resultados e os 

processos do ensino-aprendizagem, uma vez que dá importância às dificuldades 

tentando resolve-las sem medidas sancionatórias. 

Outro contributo importante a mencionar da avaliação formativa é o apoio e 

incentivo dado aos alunos, uma vez que mostra que a aprendizagem não é uma 

acumulação e armazenamento de conceitos transmitidos pelo professor. 

A avaliação só é verdadeiramente formativa quando é compreendida pelo aluno 

nas suas diferentes dimensões e lhe permite regular a sua aprendizagem, e quando 

garante que os processos de formação se adequam às características dos alunos, 

permitindo a adaptação do ensino às diferenças individuais, ou seja, na avaliação 

formativa, o ensino “deve diferenciar-se consoante os alunos através de uma adaptação 

que se situa essencialmente ao nível dos métodos, dos progressos individuais, dos 

exemplos” Allal, Cardinet & Perrenoud (1986, p. 15). 

 

2.3. Avaliação Sumativa 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº139/2012 (artº24, nº4, p. 3481) “A avaliação 

sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem realizada 

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação”. 

A avaliação sumativa realiza-se no final do processo de ensino-aprendizagem, quer 

se trate de um trimestre, semestre, de um ano ou ciclo de estudos. Em regra, é feita 

através de testes ou exames e exprime-se pela atribuição de uma nota, “A avaliação 

sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou 

reorientação do percurso educativo do aluno” Decreto-Lei nº139/2012 (artº25, nº4, p. 

3481). 

Gomes (2006), citado por Fonseca (2012) afirma: 

 

A avaliação sumativa realiza-se no final do processo de ensino e aprendizagem, 

quer se trate de um trimestre, de um semestre, de um ano ou ciclo de estudos 

e visa medir e classificar os resultados do mesmo. Exprime-se 

quantitativamente, pela atribuição de uma nota numa determinada escala ou 

por um termo que expressa uma graduação em função da determinação de 

níveis de rendimento, hierarquizando os alunos (p. 33). 
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A característica fundamental da avaliação, na perspetiva de autores como Bloom, 

Hastings e Madaus (1983) é a de que “o julgamento do aluno, do professor ou do 

programa é feito em relação à eficiência de aprendizagem ou do ensino, uma vez 

concluídos” (p. 129). É esta avaliação que causa tanta ansiedade nos alunos e 

professores. 

Portanto, a avaliação sumativa ocorre sempre no final da unidade com a finalidade 

de comprovar, comparar e hierarquizar os resultados aprendidos através de testes e 

provas, tendo como desígnio avaliar – medir – o aprendizado do aluno somente naquele 

dia, diferentemente do que faz a avaliação formativa. 

Apesar de distintas, a avaliação formativa e a avaliação sumativa complementam-

se, dado que a primeira pode desempenhar um papel formativo muito importante, 

quando aplicada de forma intercalar ou parcial, permite juízos e informações acerca do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Esta linha de pensamento é corroborada por Azenha (1997) que alerta para a 

estreita correlação entre os dois tipos de avaliação que “Caso se avalie através de testes 

e exercícios escritos, é necessário que todos os alunos estejam devidamente preparados 

para as provas sumativas, o que pressupõe que se faça previamente avaliação formativa 

(contínua e retroativa) e a consequente remediação” (p. 22). O autor conclui ainda que 

“Sendo o processo bem conduzido, não se justifica a ocorrência de notas negativas nas 

provas sumativas” (p. 22). 
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3. Síntese 

 

Neste capítulo inicial pretendemos demonstrar o percurso do ensino-

aprendizagem, tendo em conta a sua importância para as relações professor-aluno e 

aluno-professor, e da avaliação considerando quer as suas funções quer as suas 

modalidades. 

Podemos concluir, de acordo com a literatura, que o processo de ensino-

aprendizagem tem vindo a sofrer alterações, assim como os processos de avaliação nas 

escolas.  
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CAPÍTULO 2 – A AVALIAÇÃO FORMATIVA COMO INSTRUMENTO DE 

APRENDIZAGEM 

 

Neste capítulo, apresentamos os pressupostos e as estratégias de aplicação da 

avaliação formativa. Pretendemos destacar também, a importância da regulação das 

aprendizagens, do feedback e da autoavaliação como instrumentos de aprendizagem na 

avaliação formativa. 

O principal foco deste mesmo capítulo é a utilização da avaliação formativa como 

instrumento de aprendizagem, fundamentando o objetivo deste relatório. 
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1. Pressupostos da Avaliação Formativa 

 

A avaliação formativa, tem como função a informação dos intervenientes no 

processo educativo sobre o percurso de aprendizagem dos alunos, tendo como 

objetivos, segundo Pacheco (1994), a individualização/diferenciação do ensino, a 

compensação educativa e uma conceção de ensino-aprendizagem assente na reflexão, 

na partilha de poderes e de responsabilidades por professor e alunos. 

 

1.1. Individualização/Diferenciação do ensino 

 

O ensino diferenciado não é um ensino individual mas um ensino que se centra 

mais no aluno, respeitando o seu ritmo de aprendizagem. Este surge na avaliação 

formativa de forma a tentar promover o sucesso das aprendizagens. 

Este tipo de ensino prossupõe que o professor utilize diferentes instrumentos de 

avaliação para recolha da informação, pelo fato de uma turma ser constituída por 

diferentes alunos, e de cada um reagir de maneira diferente diante de um instrumento 

avaliativo. 

Perrenoud (2000), argumenta que a “diferenciação está relacionada com a 

didática e com o questionamento sobre o sentido do trabalho escolar, a relação com os 

saberes e sua utilização”(p. 53). Neste sentido, a criatividade do professor na 

transmissão do conhecimento em diferentes formas é essencial para manter o 

entusiasmo da turma pela busca do saber. Isto porque, existem diferentes formas de 

aprender e diferentes formas de ensinar, respeitando sempre os ritmos diferentes de 

aprendizagem e as diferenças individuais. 

Segundo Ferreira (2007), a observação formativa das práticas diárias assume uma 

função importante no desenvolvimento da aprendizagem, “pela adequação dos 

objetivos e das atividades às características dos alunos (numa lógica de ensino 

diferenciado), podendo, inclusive, promover a sua autonomia e a regulação da sua 

aprendizagem” (p. 59). Neste sentido, diferenciar o ensino consiste em fornecer 
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diferentes alternativas ao aluno, ao nível de conteúdos, processos e produtos 

(Tomlinson & Allan, 2002) citados por Fonseca (2012).  

 

1.2. A compensação educativa 

 

Partindo do pressuposto de que existem diferentes ritmos de aprendizagem e de 

que o processo de aprendizagem é individual, torna-se necessário reconhecer a 

existência de diversas possibilidades de os alunos terem sucesso educativo (Pacheco, 

1994). 

De acordo com o mesmo autor, para se poder implementar uma pedagogia 

diferenciada “exige-se um plano de concretização de medidas de apoio educativo1 que 

possibilite ao aluno não só a individualização da aprendizagem, mas igualmente a 

possibilidade de uma oferta curricular que lhe permita a realização dos objetivos 

mínimos de aprendizagem” (1994, p. 113). 

A compensação educativa não deve centrar-se apenas nas atividades de apoio aos 

alunos com dificuldades de aprendizagens, mas também devem conter atividades de 

enriquecimento, ou seja, atividades de apoio aos alunos que tenham condições de 

atingir outros níveis de desenvolvimento (Pacheco, 1994).  

 

1.3. Conceção de ensino e de aprendizagem 

 

Para Pacheco (1994) o conceito de avaliação fundamenta-se e explica-se por uma 

conceção de ensino e de aprendizagem. A avaliação formativa não se resume a um único 

conceito, porque cada professor utiliza estratégias diversificadas de ensino. No entanto, 

apesar desta diversidade, existem alguns aspetos comuns quando se pensa no processo 

ensino-aprendizagem para o ensino obrigatório. “Que o ensino seja menos uma 

transmissão e mais uma ajuda, orientação, que a aprendizagem seja menos uma 

aquisição e mais um desenvolvimento” (p. 115). 

 

                                                             
1 Estas medidas estão consagradas no ponto 65 do Despacho Normativo nº. 98A/92 e foram posteriormente regulamentadas pelo 
Despacho nº.178-A/ME/93, de 30 de Julho. 
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2. Estratégias de Aplicação da Avaliação Formativa 

 

Os professores têm a responsabilidade de construírem uma estratégia de avaliação 

formativa que melhor se adapte às condições da sua sala de aula. Allal (1986) distingue 

duas estratégias de aplicação da avaliação formativa: a avaliação formativa pontual 

enquadrada na perspetiva behaviorista, e a avaliação formativa contínua, de natureza 

cognitivista. 

 

2.1. Avaliação Formativa Pontual 

 

A avaliação formativa pontual integra-se numa perspetiva behaviorista da 

aprendizagem e da avaliação e fundamenta-se na pedagogia por objetivos (Ferreira, 

2007). 

O processo de ensino-aprendizagem está organizado em unidades curtas de 

conteúdos, o professor dá início a esse processo com o diagnóstico dos pré-requisitos 

necessários às novas aprendizagens através da análise das respostas dos alunos a testes 

(Ferreira, 2007). A lecionação dos conteúdos dá-se em função desse mesmo diagnóstico, 

de modo a que os alunos atinjam os objetivos descritos na unidade de aprendizagem. 

A avaliação formativa acontece no final da unidade sob a forma de um teste 

escrito ou de um exercício, apresentado a toda a turma. É o resultado desta avaliação 

que permite ao professor e ao aluno identificarem quais os objetivos que foram 

atingidos e os que não foram. De seguida, o professor organiza atividades de 

remediação que são definidas em função dos resultados obtidos pelos alunos (Allal, 

1986). Essas atividades de remediação são tomadas de forma a que o aluno consiga 

atingir os objetivos que não foram cumpridos à primeira, quer por necessitarem de mais 

tempo para realizarem as aprendizagens quer por não terem despendido do esforço 

suficiente. 

Desta forma, podemos referir que a avaliação formativa não está integrada no 

processo de ensino-aprendizagem, já que se realiza no fim do processo educativo.  
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2.2. Avaliação Formativa Contínua 

 

A avaliação formativa contínua enquadra-se numa perspetiva cognitivista. Os 

momentos e as técnicas de observação são variados, de forma a que a recolha de 

informações se debruce sobre o modo de agir do aluno e não nos resultados atingidos 

pelo mesmo. A principal preocupação está na compreensão do funcionamento cognitivo 

do aluno face às tarefas propostas, em detrimento dos resultados da aprendizagem 

(Allal, 1986; Ferreira, 2007). 

Este tipo de avaliação é feito durante todo o processo de ensino, sendo integrada 

nesse mesmo processo. Através da observação dos alunos ao longo da aprendizagem, 

diagnosticam-se as dificuldades, indicam-se os fatores que estão na origem das 

dificuldades e fazem-se adaptações individualizadas das atividades pedagógicas. 

Pretende-se uma orientação individualizada ao longo do percurso de aprendizagem, 

apresentando-se mais vantajosa do que uma remediação no final do processo (Allal, 

1986). 

Assim sendo, a estratégia da avaliação formativa contínua pretende recolher, 

analisar e interpretar informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, com o 

objetivo de o orientar a partir do diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. A interação entre o aluno e o professor permite ao primeiro tomar consciência 

do seu processo de aprendizagem. 

Cabe ao professor utilizar instrumentos que facilitem o registo da observação, tais 

como: grelhas de observação, listas de verificação e registos descritivos feitos durante a 

realização de uma determinada tarefa. Terminada a análise e a interpretação dos dados 

recolhidos, adaptam-se as atividades em função das diferenças individuais, com o 

objetivo de ajudar o aluno a descobrir os aspetos mais importantes da tarefa e a 

empenhar-se na construção da estratégia mais adequada.  

A escolha e a aplicação de atividades individualizados dependem da capacidade do 

professor para analisar e interpretar o percurso de aprendizagem de cada aluno. 

Verifica-se que as duas estratégias de avaliação têm como finalidade a regulação 

do processo de ensino-aprendizagem. O tipo e a forma de regulação são diferentes, 

tendo em conta o momento em que têm lugar, a apropriação dos objetivos de 

aprendizagem e o diagnóstico sobre as aprendizagens dos alunos (Ferreira, 2007). 
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3. Regulação das Aprendizagens 

 

A regulação das aprendizagens é um dos instrumentos pedagógicos da avaliação 

formativa que permite acompanhar e (re) orientar o aluno no seu processo educativo, 

com o objetivo de levá-lo à autonomia da aprendizagem. 

Deste modo a avaliação alarga o seu conceito a uma função pedagógica, 

sobretudo para a inclusão e o sucesso educativo. Santos (2002) afirma que a avaliação 

tem várias funções como o ato de comunicação e de interação entre as pessoas pela 

promoção humana. Nesta perspetiva, a avaliação formativa apresenta-se sob a forma de 

regulação interativa, ou seja, utiliza a comunicação como motor da regulação 

(Perrenoud, 1999). 

Para Perrenoud (1999) a avaliação formativa facilita o conhecimento dos saberes e 

do estágio de desenvolvimento do aluno, proporcionando orientações precisas, através 

da regulação, sobre o caminho a seguir.  

Segundo o autor supracitado (1999), a avaliação formativa reguladora valoriza o 

processo e não o produto. Respeita a progressão individualizada do aluno e compreende 

as suas dificuldades. Esta pode ser definida como “todo acto intencional que, agindo 

sobre os mecanismos de aprendizagem, contribua directamente para a progressão e/ou 

redireccionamento dessa aprendizagem” (Santos, 2002, p. 75). 

Dentro destas perspetivas, a avaliação formativa “assume carácter contínuo e 

sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a um variedade 

de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza das aprendizagens 

e dos contextos em que ocorrem” (Despacho Normativo nº1/2005, nº19, p. 74).  

Na verdade, trata-se de um modelo de avaliação que tem “a função de melhorar, 

de orientar, de regular, e não de certificar, de comprovar” (Pacheco, 1994, p. 75). 

Não existe uma única teoria sobre a avaliação formativa, pois as definições 

estreitam-se em vários aspetos. Diversos autores como Abrecht, 1994; Cardinet, 1986; 

Allal, 1986 e Hadji, 1994, são da opinião de que se trata de uma modalidade de avaliação 

ligada ao processo de ensino e aprendizagem, e que tem como objetivo guiar o trabalho 

do aluno, através da regulação, não se limitando à revisão do conteúdo e permitindo 

uma interação de confiança entre professor e aluno, através de feedback, a fim de 

orientar o aluno a descobrir novos caminhos na progressão da sua aprendizagem. 
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A avaliação formativa é uma avaliação dirigida para o conhecimento, pois permite 

ao aluno regular as suas ações e trajetórias, além de lhe proporcionar autonomia para 

organizar e planear melhor o seu pensamento na compreensão da informação adquirida 

pelo professor, tornando, desta forma, a aprendizagem mais significativa (Santos & 

Shirahige, 2002 citados por Fonseca, 2012). 

A regulação está associada à avaliação formativa e a sua finalidade é sempre a “de 

assegurar que os meios de formação propostos pelo sistema estejam adaptados às 

características dos alunos” (Allal, 1986, p. 177). 

Assim sendo, a regulação pode ocorrer em diferentes formas e momentos, o que 

não impede que caminhem juntas, pois uma não exclui a outra.  

Santos (2002) define regulação como sendo “o acto intencional que, agindo sobre 

os mecanismos de aprendizagem, contribua directamente para a progressão e/ou 

redireccionamento dessa aprendizagem” (p. 77). A autora considera que o aluno que 

aprende tem uma função importante em qualquer processo de regulação, pois a sua 

participação neste processo é uma participação ativa e que resulta, de entre outros 

fatores, da avaliação formativa, da co-avaliação ou da autoavaliação.  

Segundo Santos et al. (2010), para que as práticas avaliativas sejam reguladoras, é 

necessário que a avaliação: 

  Seja dirigida ao aluno; 

  Integre o processo de ensino aprendizagem; 

  Permita que os objetivos de aprendizagem sejam conhecidos quer pelo 

professor quer pelos alunos; 

  Tenha como objetivo quer os resultados quer os processos; 

  Permita a compreensão e reflexão dos processos de aprendizagem dos alunos, 

tanto pelo professor como pelos mesmos; 

  Sirva de incentivo para a criação da autoconfiança dos alunos na sua 

aprendizagem; 

  “Desenvolva uma postura reflexiva a partir dos dados recolhidos dos diferentes 

autores envolvidos no processo, de modo que todos compreendam o que estão a fazer e 

porquê” (p. 12). 

De acordo com Alves (2004) a regulação pode estabelecer-se em dois níveis: i) ao 

nível da ação pedagógica do professor que, sabendo quais os efeitos da sua pedagogia, 
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modifica as suas estratégias ajustando as suas intervenções; ii) ao nível da atividade do 

aluno, o que lhe permite ter a noção das dificuldades que tem ao longo do seu percurso 

de aprendizagem, para que possa identificar e corrigir os seus erros. 

Por outro lado, Ferreira (2007) afirma que qualquer forma de regulação integra 

sempre dois elementos: o feedback e a orientação, que se articulam através de um 

“trabalho pedagógico e/ou didáctico” (p. 99) feito pelo “professor (regulação externa) 

ou pelo aluno (auto-regulação) ou ainda pelos dois em interacção” (p. 99). 

Segundo este autor a forma mais eficaz de regulação das aprendizagens é a 

autorregulação feita pelo aluno através da autoavaliação, pois permite-lhe refletir e ter 

uma noção mais objetiva do seu processo de aprendizagem, ajudando-o a adquirir novas 

estratégias de aquisição do conhecimento. 

Segundo Santos (2002) a regulação como conceito essencial da avaliação 

formativa “pode ocorrer em três momentos: no início de uma tarefa ou de uma situação 

didáctica, ao longo do processo de aprendizagem ou após uma sequência de 

aprendizagens” (p. 78). De acordo com estes momentos, a autora, citando Allal et al. 

(1986), estabelece, para cada um deles, três tipos de regulação: pró-ativa, interativa e 

retroativa, e considera que a regulação interativa é “potencialmente mais promissora” 

(p.78), porque é operacionalizada pelo professor através da “observação e da 

intervenção, em tempo real e em situação” (p. 78) e tem como objetivo intervir sobre a 

aprendizagem. 

 

3.1. Regulação Retroativa 

 

A regulação retroativa resulta da avaliação formativa pontual e é caracterizada por 

ocorrer após um período de tempo de ensino-aprendizagem e “por resultar da recolha e 

da análise de informações sobre as aprendizagens dos alunos, feita a partir dos 

objectivos definidos para esse mesmo período” (Ferreira, 2007, p. 101).  

Segundo Abrecht (1994), a regulação retroativa consiste em atividades de 

remediação com o objetivo de levar o aluno a ultrapassar as suas dificuldades ou a 

corrigir os erros assinalados no momento da avaliação. Ferreira (2007) acrescenta que 
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na regulação retroativa, os objetivos não alcançados e as tarefas que não foram bem 

sucedidas na primeira fase de aprendizagem são retomados. 

Uma das limitações da avaliação formativa pontual com a regulação retroativa é o 

fato desta se realizar apenas no final do processo de ensino-aprendizagem, não 

permitindo ao professor intervir atempadamente nas dificuldades e não diagnosticar as 

verdadeiras causas das dificuldades encontradas. Em relação ao aluno, corre o erro de 

cair num tratamento mais ou menos mecânico, com tendência repetitiva e pouco 

estimulante, em vez de ser geradora de progressos (Allal, 1986; Abrecht, 1994; Ferreira, 

2007). 

 

3.2. Regulação Pró-Ativa 

 

A regulação pró-ativa consiste em colocar o aluno no centro de sua aprendizagem, 

tornando-o responsável pela “optimização de uma trajetória” (Perrenoud, 1999, p. 90). 

É uma avaliação mais estimulante que a regulação retroativa, pois proporciona situações 

de aprendizagem mais adequadas para os alunos com dificuldades (Abrecht, 1994; 

Ferreira, 2007). 

Ferreira, (2007) distingue dois tipos de regulação pró-ativa: i) para os alunos que 

tiveram dificuldades na primeira fase de aprendizagem, o professor organiza estratégias 

adaptadas às dificuldades do aluno, de forma a ajudá-lo a consolidar as suas 

competências, mas, num novo contexto e ii) para os alunos que progrediram sem 

dificuldades na primeira fase de aprendizagem, o professor procura novas atividades 

que ajudem a aprofundar as suas competências.  

Para uns a consolidação, para outros o aprofundamento, este tipo de regulação 

constitui uma estratégia mais ampla e mais específica que a regulação retroativa, uma 

vez que o professor pode pensar que a consolidação e o aprofundamento das 

aprendizagens dos alunos se consegue melhor num novo contexto, em vez de repetirem 

as tarefas em que falharam, ou a voltar a estudar a matéria não compreendida (Abrecht, 

1994). 
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3.3. Regulação Interativa 

 

A regulação interativa resulta da avaliação formativa contínua uma vez que ocorre 

durante o processo de ensino-aprendizagem e é realizada na interação do professor com 

o aluno. Por estes motivos distingue-se das outras duas regulações explicadas 

anteriormente. Uma regulação deste tipo implica uma atividade mais complexa e 

individualizada e, principalmente, mais autónoma, do que a regulação retroativa 

(Abrecht, 1994; Ferreira, 2007). 

O professor deve observar o aluno enquanto este realiza uma tarefa de forma a 

identificar as dificuldades no próprio momento em que surgem e diagnosticar os fatores 

que estão na sua origem. Com estes procedimentos pretende-se que o professor adote 

atividades pedagógicas às características de cada aluno e às dificuldades especificas, 

isto, numa perspetiva de individualização do processo de ensino-aprendizagem (Allal, 

1986; Ferreira, 2007). 

Para este tipo de regulação, o professor tem que desempenhar, segundo Ferreira 

(2007):  

 

o papel observador-animador, circulando pela sala enquanto os alunos realizam 

as tarefas. São estas que desencadeiam, privilegiam, a avaliação formativa e, 

por consequência, a regulação interactiva, na medida em que representam um 

sistema de imposições que vai mobilizar recursos cognitivos e afectivos dos 

alunos, em função do que tem para fazer e do objectivo da tarefa em causa (p. 

105). 

 

A interação do aluno com os materiais é fonte de regulação quando os materiais 

são concebidos com o objetivo de proporcionar “um feedback contínuo, de modo a 

ajudar o aluno a descobrir as características da sua própria actividade e a reorientar essa 

actividade sempre que os problemas surjam” (Ferreira, 2007, p. 106). 

Segundo Ferreira (2007), os processos de avaliação formativa e de regulação 

interativa permitem ao aluno conhecer os seus progressos, tomar consciência das suas 

dificuldades e quais as estratégias mais apropriadas à continuação da sua aprendizagem 

com êxito. Reconhece-se cada vez mais, “que a auto-avaliação e auto-regulação da sua 

aprendizagem por parte do aluno constituem os procedimentos mais eficazes para o seu 

progresso com o sucesso educativo, porque são por ele desencadeados” (p. 107). 
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Em resumo, devemos adotar uma avaliação voltada para a (auto)reflexão, a 

autoavaliação, a (auto)regulação, o feedback, a inclusão, a autonomia e a 

responsabilização de professores e alunos pelos seus atos. É isto que torna a avaliação 

formativa reguladora no seu verdadeiro sentido, orientada pela pedagogia diferenciada. 
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4. Feedback 

 

De acordo com Tunstall e Gipps (1996) citado por Dias (2011), na avaliação 

formativa o feedback é o primeiro requisito para o progresso das aprendizagens dos 

alunos, sendo a comunicação e a interação entre os alunos e professores determinantes 

neste mesmo processo de avaliação. 

Estes autores distinguem dois tipos de feedback: o feedback avaliativo que implica 

um juízo de valor sobre um trabalho realizado pelo aluno; e o feedback descritivo que se 

relaciona com as tarefas que lhes são apresentadas. Para Fernandes (2005) o feedback 

descritivo pode contribuir para que os alunos se tornem mais autónomos na avaliação e 

regulação dos seus desempenhos e possam encontrar formas de os melhorar. Reforça, 

ainda, a importância do feedback e considera que este deve conduzir o aluno “a 

qualquer tipo de acção, ou conjunto de acções” (p. 83) que o levem a melhorar a sua 

aprendizagem. Por isso, deverá ser “devidamente pensado, estruturado e 

adequadamente integrado no processo de aprendizagem dos alunos” (p. 83). Para este 

autor, o feedback pode assumir várias formas, conteúdos e processos: 

  Pode estar mais centrado nos resultados orientando os professores para as 

atividades de remediação ou de reforço de forma a motivar os alunos a melhorarem as 

aprendizagens; 

  Pode estar associado à ideia de recompensar o esforço, de forma a melhorar a 

autoestima dos alunos, o que por sua vez conduzirá a mais esforço e por consequência a 

uma melhor aprendizagem; 

  Pode estar mais orientado para os processos utilizados, mais centrados nas 

tarefas de avaliação propostas e na qualidade das respostas dos alunos. 

É o elemento imprescindível para que a “avaliação integre os processos de ensino 

e de aprendizagem e (…) assuma a sua natureza formativa” (p. 84). Quando utilizado de 

forma eficaz, fornece dados importantes sobre o que o professor necessita para 

identificar o nível da aprendizagem do aluno e dos passos a realizar para melhorar a sua 

aprendizagem.  

Este requisito tem vindo a assumir uma importância central na avaliação 

formativa, que resulta do fato de o feedback se apresentar como sendo o elemento 
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principal de comunicação e de interação entre o professor e o aluno, permitindo que o 

professor perceba que alterações deve fazer ao seu ato de ensinar, de modo a poder 

ajustá-la às necessidades do aluno. Permite ainda ao aluno, ter a perceção quer dos seus 

sucessos, quer da forma como ultrapassar os insucessos com que se vai defrontando ao 

longo do processo de aprendizagem.  

O feedback desempenha um papel central na avaliação formativa, tal como 

sustenta Fernandes (2005), é indispensável numa avaliação desta natureza. Outro 

aspeto que também permite realçar a importância do feedback na avaliação formativa é 

que ele pode ser a forma do professor rentabilizar o erro do aluno (Santos et al., 2010) 

orientando-o na construção de uma aprendizagem com mais sucesso. 

O feedback torna-se, então, uma das principais funções da avaliação formativa, 

pois permite informar sobre o estado atual do aluno, sobre os seus êxitos e sobre as 

suas dificuldades no decorrer do processo de aprendizagem. Neste seguimento, 

Menezes (2004) citado por Fonseca (2012) afirma que informar o aluno sobre a sua 

aprendizagem contribui de forma significativa para a superação das suas dificuldades, 

salientando que: 

 

(…) receber uma informação de sucesso na aprendizagem é motivador para 

progredir, todavia, mesmo receber uma informação de não acerto, de prova 

não conseguida, se for acompanhada de uma explicação sobre os pontos de 

dificuldade pode tornar-se um desafio motivador no sentido de ultrapassar 

esses obstáculos (p. 39). 

 

Abrecht (1994), compara a avaliação sumativa com a avaliação formativa em 

relação ao feedback, ressalvando as suas diferenças “em vez de ter, apenas, um único 

feedback final – a nota do exame – o aluno dispõe de vários feedbacks da sua 

aprendizagem que, no caso de falhar, lhe dão a possibilidade de rectificar a pontaria” 

(p.66). 
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5. Autoavaliação 

 

A autoavaliação integrada no processo de ensino-aprendizagem e incluída na 

avaliação formativa assume uma função reguladora desse processo. 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) citado por 

Moutinho (2012) afirma que o potencial da autoavaliação “reside no seu uso como 

instrumento para a motivação e a tomada de consciência: ajudar os aprendentes a 

apreciar os seus pontos fortes, a reconhecer as suas fraquezas e a orientar a sua 

aprendizagem com maior eficácia” (p. 18). 

De acordo com o referido, a autoavaliação orientada para a reflexão, 

aperfeiçoamento e reformulação, deve integrar o processo de ensino-aprendizagem da 

mesma forma que integra o quotidiano, sendo adotada como uma boa prática capaz de 

melhorar o aproveitamento dos alunos e assumindo, assim, uma função reguladora. 

Como referem Allal et al. (1986), a autoavaliação “é indispensável para o 

desenvolvimento harmonioso das aprendizagens” (p. 115) mas também uma condição 

necessária para o aluno “renovar as suas estratégias de aprendizagem a partir da 

constatação de um fracasso relativo” (p. 115). 

A realização da autoavaliação do aluno está contemplada no Despacho Normativo 

nº1/ 2005, da Lei de Bases do Sistema Educativo. Esta deve constar, obrigatoriamente, 

no seu processo individual procurando, deste modo, facilitar a participação do aluno e 

envolve-lo no processo formativo, conferindo-lhe autonomia e possibilitando que este 

se responsabilize pela sua aprendizagem. 

Fernández (2011) citado por Moutinho (2012) concorda com esta visão e 

acrescenta que a promoção da responsabilidade e o desenvolvimento da autonomia 

contribuem para a formação da personalidade. 

No início de cada ano letivo é cedido a cada aluno um conjunto de informações 

que incluem critérios de avaliação e respetivas ponderações, distribuídas pelos vários 

domínios, tendo como objetivo consciencializar os alunos para os vários mecanismos 

implicados no processo de aprendizagem. Apesar de serem explicados aos alunos e aos 

encarregados de educação, raramente esses critérios são negociados entre professores 
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e alunos. Colocar os alunos fora desse processo, contraria o tão desejado envolvimento, 

fato que não favorece o exercício consciente de o aluno se autoavaliar. 

Para Lages (2012) citado por Moutinho (2012), “a atitude dos alunos face à 

avaliação continua a ser de desinteresse já que a entendem como uma mera recolha de 

dados” (p. 20). O nosso sistema de ensino prevê e obriga à prática da autoavaliação 

trimestral e anual (Despacho Normativo nº1/2005). Embora saibam que o 

preenchimento da ficha de autoavaliação faz parte do processo avaliativo, os alunos não 

lhe dão valor uma vez que a encaram como produto e não como um meio ou condição 

para poderem refletir e (re) orientar a sua aprendizagem para a progressão. É 

importante que o professor fomente práticas concretas de avaliação formativa que 

incluam a autoavaliação com uma função reguladora, no sentido em que as mesmas 

levem à validação ou retificação de uma metodologia, porque, “Por mucho que haga el 

docente, por mucho que “enseñe” es el aprendiz el que tiene que processar y aprender 

e importa saber cómo lo hace para intentar favorecer esse processo y no su contrario” 

(Fernández, 2011, citado por Moutinho, 2012, p. 20). 
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6. Autorregulação da Aprendizagem pelo Aluno 

 

A regulação das aprendizagens além de ser realizada pelo professor deve também 

ser realizada pelo próprio aluno a partir da sua própria autoavaliação.  

A autoavaliação deve permitir ao aluno refletir sobre as suas aprendizagens e 

ajudá-lo a gerir a resolução das tarefas. Ferreira (2007) refere que é a partir da 

autoavaliação que o aluno cria situações que lhe permitem uma efetiva regulação da sua 

aprendizagem. 

Consideramos que é da responsabilidade do professor construir um conjunto 

diversificado de contextos facilitadores para o desenvolvimento da autoavaliação, 

tornando o aluno cada vez mais autónomo, com a finalidade de desenvolver estratégias 

de autorregulação (Santos, 2002).  

Ligada à autorregulação da aprendizagem surge o conceito de autocontrolo, ou 

seja, o aluno vai avaliando continuamente o que vai fazendo em função dos critérios de 

realização e do sucesso estabelecidos, a partir dos quais vai regulando a realização de 

uma tarefa. Por esta razão, a autorregulação resulta da autoavaliação (Ferreira, 2007). 

É necessário que os alunos se sintam implicados e corresponsabilizados pelo seu 

processo formativo, ou seja, devem ser criadas condições estimulantes que desafiem os 

alunos a aprender e que, ao mesmo tempo, sintam que o que aprendem tenha sentido. 

Segundo Ferreira (2007) as modalidades de autoavaliação que possibilitam a 

autorregulação das aprendizagens são: 

  “A auto-avaliação realizada pelo aluno, que avalia os resultados e/ou os 

processos que lhe permitiriam chegar a eles em função de um referencial externo. A 

partir desta avaliação, o aluno regula a sua própria aprendizagem, com os efeitos nas 

representações e nos processos” (p. 110); 

  “A avaliação mútua: dois ou mais alunos com o mesmo estatuto no processo 

de formação avaliam as suas produções e/ou processos, a partir de um referencial 

externo. Através das interacções nos alunos desencadeia-se um processo de regulação 

em cada participante” (p. 110); 

  “A co-avaliação: o aluno confronta a sua auto-avaliação com a avaliação 

realizada pelo professor, em função de um referencial externo. O relacionamento das 
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duas avaliações leva o aluno a analisar os seus processos e resultados de aprendizagem 

e a regulá-los” (p. 110). 

Para o mesmo autor, a autorregulação deve entender-se a partir de três direções: 

i) “a metacognição, como tomada de consciência do funcionamento cognitivo do aluno” 

(p. 113); ii) “o desenvolvimento de práticas e de instrumentos de auto-avaliação e de 

apropriação dos critérios de avaliação” (p. 113) e iii) “uma prática de metacomunicação 

em situação, no sentido de que a incidência sobre o funcionamento cognitivo possibilita 

a cada aluno situar-se em relação aos outros, ou aos próprios domínios esperados” (p. 

113). 

Assim sendo, neste sentido, o aluno após ter refletido sobre o que fez em função 

dos critérios de avaliação interiorizados “vai planificar a sequência da sua acção e os 

materiais de que vai necessitar para a realizar, no sentido de continuação do processo 

de aprendizagem, ou da alteração da trajectória em função da análise efectuada” 

(Ferreira, 2007, p. 111). 
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7. Síntese 

 

Após termos terminado este capítulo e de termos concluído, juntamente com a 

literatura, que a avaliação formativa melhora e facilita as aprendizagens dos alunos, o 

que continua a prevalecer nas práticas pedagógicas é a avaliação sumativa. Ferreira 

(2007) reforça esta situação quando afirma que “um pouco por todo o mundo, o 

investimento politico e financeiro é, sobretudo canalizado para a avaliação externa, 

sumativa por natureza” (p. 278). 

Os alunos devem aprender ao serem avaliados e a avaliação formativa deve 

permitir-lhes fixar as suas aquisições.  

A avaliação formativa trata-se de uma modalidade de avaliação em benefício do 

êxito e do avanço no processo educativo do aluno. É uma avaliação para a promoção 

humana, pois de acordo com Ferreira (2007) “não visa a sanção e a punição do aluno, 

porque seus erros são considerados normais no percurso de aprendizagem, devendo, 

por isso, ser objecto de exploração e de análise” (p. 28). 

Para que a avaliação formativa seja encarada de outra forma nas escolas achamos 

que seja necessário melhorar as ações pedagógicas e os pensamentos dos professores, 

de forma a que esta possa ser utilizada como instrumento de aprendizagem. 

Na continuação de exploração desta problemática abordaremos no capítulo 

seguinte a metodologia que orientou este relatório. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Uma vez que, metodologia é o conjunto de métodos praticados em determinada 

área com a finalidade de se chegar aos objetivos definidos, neste capítulo abordaremos 

a trajetória que orientou este trabalho. 

Começaremos por fazer uma breve contextualização do estudo e a descrição da 

metodologia, seguindo-se as características dos participantes, dos procedimentos de 

recolha de informação e por fim a apresentação da informação recolhida. 
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1. Contextualização do estudo 

 

A evolução da sociedade, o alargamento da escolaridade obrigatória e a 

diversidade da população escolar são alguns dos fatores que causam um enorme 

impacto no nosso sistema educativo. 

A escola enquanto instituição pública e social não está ajustada à realidade em 

que vivemos, uma vez que apenas garante a reprodução e a certificação do saber. De 

forma a ultrapassar este problema o Ministério da Educação publicou o Despacho 

Normativo n.º 30/2001, de 19 de Julho, onde estabelece, no ponto 1, os “princípios e os 

procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens assim como os efeitos dessa 

avaliação” e, no ponto 2, a avaliação como um “elemento integrante e regulador da 

prática educativa” que possibilita “uma recolha sistemática de informações que, uma 

vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 

aprendizagens”.  

Este despacho determina que a principal modalidade de avaliação é a avaliação 

formativa estabelecendo no ponto 16, que este tipo de avaliação “assume um carácter 

contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da aprendizagem, recorrendo a 

uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza 

das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem”. 

A reorganização do currículo e os sucessivos reajustes feitos à avaliação ao longo 

destes últimos anos não produziram os resultados pretendidos, tornando-se, assim, 

cada vez mais urgente a necessidade de alterar as práticas de ensino que vigoram na 

maioria das escolas do nosso país. De acordo com Fernandes (2005), nelas 

 

Continuam a prevalecer modelos que dão ênfase ao ensino de procedimentos 

rotineiros que pouco mais exigem dos alunos do que a reprodução de 

informação previamente transmitida. Continuam a prevalecer modelos de 

avaliação pouco integrados no ensino e na aprendizagem, mais orientados para 

a atribuição de classificações do que para a análise do que os alunos sabem e 

fazem, para a compreensão das suas dificuldades e para a ajuda à sua 

superação (p. 15). 
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Desta forma, propomo-nos estudar a aplicação da avaliação formativa enquanto 

instrumento de aprendizagem nas salas de aulas, recorrendo a um questionário aplicado 

a todos os professores de Informática das escolas públicas e privadas do concelho de 

Aveiro, de forma a recolher dados que permitam concluir se a avaliação formativa é 

colocada ao serviço da aprendizagem.  
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2. Objetivos 

 

A legislação educativa portuguesa define a avaliação como sendo um elemento 

regulador da prática educativa e estabelece, claramente, que a avaliação formativa deve 

predominar nas práticas educativas dos docentes, com as suas funções de melhoria das 

aprendizagens. No entanto, as práticas existentes não vão de encontro à legislação, pois 

continuam a “prevalecer uma avaliação pouco integrada no ensino e na aprendizagem, 

mais orientada para a atribuição de uma classificação” (Fernandes, 2007, p. 587). 

A avaliação sendo uma ferramenta essencial no processo ensino-aprendizagem 

precisa ser repensada. Consideramos, assim, interessante tentar perceber de que forma 

os professores utilizam a avaliação formativa como instrumento de aprendizagem. 

Neste âmbito definimos como objetivos do nosso estudo: 

1. Perceber qual a perceção dos professores sobre a avaliação formativa, ou 

seja: 

a) aferir que entendimento têm sobre a avaliação formativa; 

b) indagar qual das avaliações é mais importante, avaliação formativa ou 

avaliação sumativa; 

c) averiguar se colocam em prática a avaliação formativa; 

d) identificar qual a importância atribuída a cada um dos instrumentos de 

avaliação; 

e) identificar quais os instrumentos de avaliação mais utilizados. 

2. Aferir a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem, ou seja: 

a) indagar a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem; 

b) averiguar se comunicam aos alunos os critérios de avaliação e com que 

frequência; 

c) aferir a utilização da avaliação formativa como reguladora das 

aprendizagens; 

d) averiguar a utilização do feedback como orientador das aprendizagens; 

e) indagar sobre a utilização da autoavaliação. 
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3. Metodologia 

 

3.1. Descrição do estudo 

 

A pesquisa desenvolvida reflete um estudo de caso que tem como objetivo 

compreender qual a perceção dos professores de Informática do concelho de Aveiro 

sobre a avaliação formativa e aferir de que forma a utilizam como instrumento de 

aprendizagem. 

Segundo Yin (2010, p. 24) “o método de estudo de caso permite que os 

investigadores retenham as caraterísticas holísticas e significativas dos eventos da vida 

real – como os ciclos individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os 

processos organizacionais e administrativos, a mudança de vizinhança, o desempenho 

escolar, …” e responder a questões que exigem uma “descrição ampla e “profunda” de 

algum fenómeno social”. 

A opção pelos professores de Informática das escolas do concelho de Aveiro deu-

se pelo simples fato de ser a área de residência da mestranda e ser a área de docência 

da mesma, o que facilitou todo o processo da pesquisa. 

Para a recolha de dados optamos pelo inquérito por questionário (Anexo 1). O 

questionário é composto por questões fechadas e mistas, intitulado “Avaliação 

formativa como instrumento de aprendizagem – Perspetivas dos professores de 

Informática do concelho de Aveiro”. 

A abordagem metodológica para o estudo de caso foi qualitativa, com tratamento 

quantitativo sempre que o objetivo da pesquisa assim o justifique (Coutinho, 2011). 

 

3.2. Caracterização da amostra 

 

Nos estudos de caso, “a constituição da amostra é sempre intencional” (Coutinho, 

2011, p. 298). Nesta situação, o processo de amostragem será criterial pois iremos 

utilizar um segmento da população docente segundo um critério pré definido – 

professores de Informática a lecionarem no presente ano letivo do concelho de Aveiro 
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(Coutinho, 2011). Neste sentido, os resultados obtidos não poderão ser generalizados 

para além do grupo em estudo (Coutinho, 2011). 

Esta pesquisa foi levada a cabo em todas as escolas públicas e privadas do 

concelho de Aveiro. O grupo de escolas é composto por 5 agrupamentos e 2 escolas EB 

2/3 da rede pública com 23 docentes e 3 escolas privadas com 5 docentes (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Escolas públicas e privadas do concelho de Aveiro 

 Nº de Professores Pública Privada 

Agrupamento de escolas Dr. Mário Sacramento 2 X  

Agrupamento de escolas José Estevão 12 X  

Agrupamento de escolas de Aveiro 3 X  

Agrupamento de escolas de Esgueira 2 X  

Agrupamento de escolas Rio Novo Príncipe 1 X  

Escola EB 2/3 de Oliveirinha 2 X  

Escola EB 2/3 de Eixo 1 X  

Colégio Português 1  X 

Colégio D. José 1 2  X 

Cooperativa de ensino de Stª Joana 2  X 

 

Os inqueridos foram todos os professores, independentemente do grupo de 

recrutamento, que lecionam disciplinas de Informática nas escolas públicas e privadas 

do concelho de Aveiro no ano letivo 2013/2014, perfazendo um total de 28 professores. 

Destes 28 professores a quem foi enviado o questionário, apenas 15 responderam, 

correspondendo a 53,6% do total de inquiridos. A Tabela 2 que se segue especifica-o. 

 

Tabela 2 - Número total de professores e número de respostas 

 Nº de Professores  

Professores que lecionam Informática 28  

Nº de respostas 15  

 

De forma a conhecer melhor os participantes deste estudo, incluímos no 

questionário variáveis que permitissem conhece-los melhor, tais como: idade, sexo, 

formação, tempo de serviço, situação profissional, anos e disciplinas que lecionam. 
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Os participantes possuem idades compreendidas entre os 33 e os 58 anos, tendo a 

maioria deles (20%) 39 e 43 anos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Média de idades (n=15) 

Idade f % 

33 1 7 

34 1 7 

35 1 7 

37 1 7 

39 3 20 

43 3 20 

45 1 7 

50 1 7 

53 1 7 

54 1 7 

58 1 7 

Média 43  

 

Verificamos que a maioria dos respondentes é do sexo masculino, uma vez que 4 

declararam ser do sexo feminino, 10 do sexo masculino e 1 não respondeu (ver Tabela 

4). 

 

Tabela 4 - Sexo dos respondentes 

 Nº de Professores 

Feminino 4 

Masculino 10 

N/ Resp. 1 

 

Quanto à formação académica, dos 15 inquiridos, 6 possuem Licenciatura com 

estágio integrado, 9 possuem Licenciatura com profissionalização em serviço. Sendo que 

destes 15 inquiridos, 6 possuem outra habilitação profissional. Conseguimos constatar, 

ainda, que nenhum possui uma Licenciatura em Ensino de Informática (ver Tabela 5). 
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Tabela 5 - Formação académica 

 Nº de Professores 

Licenciatura com estágio integrado 6 

Licenciatura com profissionalização em serviço 9 

Outra habilitação 6 

 

Em relação ao tempo de serviço, verificamos que a maior parte dos inquiridos tem 

entre 5 a 32 anos de tempo de serviço (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Tempo de serviço 

Tempo de serviço Nº de Professores 

5 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

22 1 

26 1 

32 1 

Não respondeu 1 

 

 

Podemos, também, constatar que a maioria, 67%, dos inquiridos são professores 

do quadro de escola, já os professores contratados pertencem todos ao ensino privado 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 - Situação Profissional 

Situação profissional Nº de Professores 

Quadro Escola 10 

Quadro Zona Pedagógica 1 

Contratado 3 

Não respondeu 1 

 

10 professores lecionam numa escola pública, enquanto 5 lecionam numa escola 

privada (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Tipo de escola 

Tipo escola Nº de Professores 

Pública 10 

Privada 5 

 

Em relação às disciplinas lecionadas podemos observar que para além das 

disciplinas de Informática, desde o 5º ano até ao 12º ano incluindo cursos de educação e 

formação (CEF) e cursos profissionais, 5 dos inquiridos lecionam outras disciplinas 

(Tabela 9) 

 

Tabela 9 - Disciplinas 

Disciplinas Nº de Professores 

Matemática 2 

Edu. Visual e Edu. Tecnológica 1 

História e Geografia de Portugal e Português 1 

Francês e Espanhol 1 

 

3.3. Seleção da técnica de investigação 

  

Com o objetivo de aferir as perspetivas dos professores de Informática sobre a 

utilização da avaliação formativa como instrumento de aprendizagem, utilizamos a 

técnica de inquérito por questionário. O recurso a esta técnica é necessário sempre que 

temos necessidade de “compreender fenómenos como as atitudes, as opiniões, as 
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preferências, …, que só são acessíveis de uma forma prática pela linguagem, e que só 

raramente se exprimem de forma espontânea” (Ghiglione & Matalon, 1997, p. 13). 

 

3.4. Elaboração e validação dos instrumentos de recolha de dados 

   

Para darmos resposta aos objetivos, anteriormente definidos, utilizamos o 

inquérito por questionário (Anexo 1) aplicado a todos os professores de Informática, a 

lecionarem no ano letivo 2013/2014, no concelho de Aveiro. 

Foi necessário criar um instrumento de medida que garantisse a validade e a 

fiabilidade dos dados a recolher e que fosse de encontro com os objetivos da 

investigação. Para isso, criamos o nosso próprio questionário de forma a obter a 

informação necessária, “Para construir um questionário é obviamente necessário saber 

com exactidão o que procuramos, garantir que as questões tenham o mesmo significado 

para todos, que os diferentes aspectos da questão tenham sido bem abordados” 

(Ghiglione & Matalon, 1997, p. 105). 

Terminada a construção e redação do questionário tivemos que proceder à sua 

validação. O questionário foi analisado por três Professores Doutores, dois da 

Universidade do Minho e um da Universidade de Aveiro, os quais teceram alguns 

comentários, principalmente sobre a formulação de algumas questões. Depois de 

analisarmos todos os comentários foi efetuada uma reunião com o orientador científico, 

onde procedemos a algumas alterações das questões. 

A versão final do questionário assumiu a estrutura que se segue (Anexo 1), sendo 

composto por três secções com questões abertas e fechadas. No Quadro 1 podemos 

encontrar as várias dimensões incluídas no questionário. A primeira secção é sobre os 

dados pessoais e profissionais dos inquiridos. A segunda secção é composta por oito 

questões, sendo que sete são fechadas e uma é aberta. A terceira é composta por dez 

questões fechadas. 
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Quadro 1 - Dimensões contempladas em cada questão do questionário 

Dimensões Objetivos Questões 

P
e

rs
p

et
iv

as
 d

e
 A

va
lia

çã
o

 
Aferir que entendimento têm sobre a avaliação formativa 

A1 

A6 
A7 

Indagar qual das avaliações é mais importante, avaliação diagnóstica, 
formativa ou sumativa 

A2 

A5 

Averiguar se colocam em prática a avaliação formativa 
A3 

A4 

Identificar qual a importância atribuída a cada um dos instrumentos de 
avaliação 

A8 

P
rá

ti
ca

s 
d

e 
A

va
lia

çã
o

 

Identificar quais os instrumentos de avaliação mais utilizados B9 

Indagar a utilização da avaliação formativa como instrumento de 
aprendizagem 

B1 

B10 

Averiguar se comunicam aos alunos os critérios de avaliação e com que 
frequência 

B2 

Aferir a utilização da avaliação formativa como reguladora das aprendizagens 
B3 

B4 

Averiguar a utilização do feedback como orientador das aprendizagens 
B5 
B6 

Indagar sobre a utilização da autoavaliação 
B7 

B8 

  

Na questão A1, cujo objetivo é sabermos o que é a avaliação formativa para o 

inquirido, optamos por dar algumas hipóteses de escolha e uma opção aberta caso o 

inquirido não se enquadre nas hipóteses dadas. Já na questão A2 pedimos ao inquirido 

que escolha qual a avaliação mais importante para ele (avaliação diagnóstica, formativa 

ou sumativa) e que nos diga porquê. 

Relativamente às questões A3, A4, A6, B3 e B8 em que nos interessa que apenas 

seja dada uma resposta, demos aos inquiridos algumas hipóteses de escolha que 

contemplassem as opções possíveis para cada questão. 

Para a questão A5 optámos por uma escala que exprimisse o grau de importância 

(muito importante, importante, importância média, pouco importante ou nada 

importante), já que pretendíamos saber qual a importância atribuída pelo inquirido à 

avaliação formativa. 

Nas questões A7, B1, B4 e B6 utilizámos uma escala de concordância (discordo 

totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente) já 

que pretendíamos saber se os inquiridos concordam ou não com as afirmações 

colocadas nas referidas questões. 
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Uma vez que na questão A8 pretendíamos que cada inquirido atribuísse um grau 

de importância a cada um dos instrumentos de avaliação, utilizámos uma escala de 

importância (1 – nada importante, 2 – pouco importante, 3 – importância média, 4 – 

importante, 5 – muito importante). 

Já para as questões B2, B5, B7, B9 e B10 optámos por uma escala do tipo “sim” ou 

“não”, caso o inquirido responda “sim” deve escolher uma das opções dadas em cada 

questão.  

Para a aplicação do questionário, solicitámos, via correio eletrónico e por telefone, 

às escolas privadas e aos agrupamentos de escolas públicas, autorização para 

entregarmos aos professores de Informática o questionário. Foram entregues vinte e 

oito questionários tendo sido devolvidos apenas quinze. 

O tratamento e a análise dos dados recolhidos foram realizados por 

procedimentos estatísticos. A fim de facilitar a leitura dos resultados, apresentamos 

gráficos relativos às questões do questionário. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados obtidos durante este 

estudo. Esta análise é realizada tendo em conta os objetivos delineados no ponto 2 do 

capítulo 3. 
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1. Perceber qual a perceção dos professores sobre a avaliação formativa 

 

Relativamente à perceção dos professores sobre a avaliação formativa 

consideramos essencial descobrir: que entendimento têm sobre a mesma; qual das 

avaliações é mais importante para eles; se colocam em prática a avaliação formativa; 

qual a importância dada a cada um dos instrumentos de avaliação; e identificar quais os 

instrumentos de avaliação mais utilizados. 

 

1.1. Entendimento sobre a avaliação formativa 

 

Para tentarmos perceber qual o entendimento que os nossos inquiridos têm sobre 

a avaliação formativa colocamos 3 questões, A1, A6 e A7. 

A questão A1 do questionário teve como objetivo conhecer qual o significado do 

termo avaliação formativa para cada um dos inquiridos. 

No gráfico ilustrado na Figura 1, atribuímos ao eixo horizontal as opções: A – Uma 

modalidade de avaliação ligada ao processo de ensino-aprendizagem; B – Uma avaliação 

dirigida para o conhecimento; C – Uma avaliação que tem como objetivo guiar o 

trabalho do aluno através da regulação e D – Uma avaliação cuja finalidade fundamental 

é a função ajustadora do processo de ensino-aprendizagem.  

As escolhas dos inquiridos vão de encontro à literatura referida no ponto 3 do 

capítulo 2, observando o gráfico, verificamos que 4 dos professores escolheram em 

simultâneo as opções A, C e D, as opções A; D; e C e D foram escolhidas em simultâneo 

por 2 inquiridos, ninguém escolheu a opção B e as restantes forma escolhidas em 

simultâneo por 1 inquirido. 
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Figura 1 - Entendimento sobre a avaliação formativa 

 

Na questão A6 pretendíamos saber o que era mais importante para os inquiridos, 

avaliar o processo ou avaliar o produto. Dos participantes, 10 consideraram mais 

importante avaliar o processo de aprendizagem e, apenas, 2 consideram mais 

importante avaliar o produto, 2 responderam ambas e 1 não respondeu (Tabela 10). 

Nesta questão estamos todos de acordo na medida em que a avaliação formativa 

deve incidir no processo de aprendizagem e não nos resultados, uma vez que a avaliação 

formativa deve orientar o trabalho do professor e do aluno de forma a alcançarem os 

objetivos. 

 

Tabela 10 - Avaliar o processo / avaliar o produto 

 Nº de inquiridos 

Avaliar o processo de aprendizagem 10 

Avaliar o produto da aprendizagem 2 

Ambas 2 

Não responderam 1 

 

O grupo de questões A7 tinha como objetivo conhecer as perspetivas dos 

inquiridos a respeito da avaliação formativa. Na análise deste grupo (Tabela 11), 

observamos que, em relação à afirmação A7.1, a avaliação é feita essencialmente pelo 

(a) professor (a), dos 15 participantes, 1 concorda totalmente, 5 concordam com esta 
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afirmação, 4 discordam, 3 discordam totalmente e 2 não discordam nem concordam. 

Nesta afirmação as opiniões são muito contraditórias, embora a maioria discorde, o que 

vai de encontro com a legislação, uma vez que o Despacho Normativo nº1/2005 (nº 7, 8, 

9, p. 73) refere: 

 

7 – Intervêm no processo de avaliação: a) O professor; b) O aluno; c) O conselho 

de docentes, no 1º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2º e o 3º ciclos; d) Os 

órgãos de gestão da escola ou do agrupamento de escolas; e) O encarregado de 

educação; f) Os serviços especializados de apoio educativo; g) A administração 

educativa. 

8 – A avaliação é da responsabilidade do professor, do conselho de docentes, 

do conselho de turma, dos órgãos de gestão da escola ou agrupamento e da 

administração educativa. 

9 – A escola ou agrupamento deve assegurar as condições de participação dos 

alunos e dos encarregados de educação, dos serviços com competência em 

matéria de apoio educativo e dos demais intervenientes, nos termos definidos 

no regulamento interno. 

 

Tabela 11 - Nº de respondentes às afirmações do grupo A7 

 DT D NC/ND C CT 

A avaliação formativa é essencialmente da responsabilidade do(a) 

professor(a). 

3 4 2 5 1 

Uma avaliação formativa justa trata todos os alunos da mesma 

forma. 

0 7 1 7 0 

Uma avaliação formativa individualizada exige instrumentos de 

avaliação diferentes para cada aluno. 

0 0 2 9 4 

A avaliação formativa possibilita aos pais acompanharem o 

desempenho dos filhos na escola. 

0 0 6 7 2 

A avaliação formativa permite compartilhar as responsabilidades que 

envolvem o processo de avaliação com os pais. 

0 0 5 9 1 

A avaliação formativa tem como objetivo rever a matéria dada. 0 7 4 4 0 

A avaliação formativa incide sobre os resultados da aprendizagem. 0 4 1 9 0 

A avaliação formativa permite identificar as dificuldades dos alunos. 0 0 1 12 2 

A avaliação formativa permite identificar as necessidades dos alunos. 0 0 4 9 2 

A avaliação formativa obriga a que os alunos tenham conhecimento 

dos conteúdos de avaliação. 

0 3 0 11 1 

A avaliação formativa obriga a que os alunos tenham conhecimento 

dos meios de avaliação. 

0 3 1 7 4 
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A avaliação formativa permite planificar estratégias diferenciadas de 

ensino. 

0 0 0 10 5 

A avaliação formativa respeita os diferentes ritmos de aprendizagem 

dos alunos. 

0 0 1 11 3 

A avaliação formativa serve para atribuir uma nota no final de cada 

período. 

3 4 3 2 3 

A ficha formativa é o instrumento privilegiado na avaliação formativa. 1 5 2 6 1 

 

Já na afirmação A7.2, uma avaliação formativa justa trata todos os alunos da 

mesma forma, temos uma discrepância de opiniões uma vez que, 7 concordam, 7 

discordam e 1 não discorda nem concorda. No nosso entendimento equidade não 

significa tratar todos da mesma maneira, “mas é antes tratar as pessoas de modo 

equivalente tendo em conta as suas especificidades” (Pinto & Santos, 2006, p. 77). 

Na afirmação 7.3, uma avaliação formativa individualizada exige instrumentos de 

avaliação diferentes para cada aluno, 4 inquiridos concordam totalmente, 9 concordam 

e 2 não concordam nem discordam. Em relação a esta afirmação os inquiridos parecem 

concordar que uma avaliação individualizada exige instrumentos de avaliação 

diferentes, de forma a respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, uma vez mais, 

a opinião dos inquiridos corrobora a literatura mencionada no capítulo 2.  

Quando os inquiridos são confrontados com a afirmação A7.4, a avaliação 

formativa possibilita aos pais acompanharem o desempenho dos filhos na escola, 2 

concordam totalmente, 7 dizem concordar e 6 não concordam nem discordam. O que 

mesmo assim nos leva a concluir que, para a maioria dos participantes, para que haja 

sucesso educativo é importante o acompanhamento dos pais nas aprendizagens dos 

alunos. 

Quanto à afirmação A7.5, a avaliação formativa permite compartilhar as 

responsabilidades que envolvem o processo de avaliação com os pais, 1 concorda 

totalmente, 9 inquiridos concordam com esta afirmação e 5 não concordam nem 

discordam. A maioria reforça que as informações sobre o progresso escolar dos alunos 

dada aos pais é importante para o sucesso do aluno. Mais uma vez os inquiridos referem 

a importância dos pais na participação da avaliação dos alunos. 

Na afirmação A7.6, a avaliação formativa tem como objetivo rever a matéria 

dada, 7 discordam, 4 não concordam nem discordam e 4 concordam. O que nos leva a 
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concluir que a maioria valoriza a regulação das aprendizagens com função retroativa, 

explicada no capítulo 2. 

Quanto à afirmação A7.7, a avaliação formativa incide sobre os resultados da 

aprendizagem, 9 concordam, 4 discordam, 1 não concorda nem discorda e 1 não 

respondeu, o que nos leva, uma vez mais a concluir que a avaliação formativa melhora 

os resultados dos alunos. 

Nas afirmações A7.8, a avaliação formativa permite identificar as dificuldades dos 

alunos, 2 concordam totalmente, 12 concordam e 1 não concorda nem discorda e A7.9, 

a avaliação formativa permite identificar as necessidades dos alunos, 2 concordam 

totalmente, 9 concordam e 4 não concordam nem discordam. Podemos concluir que a 

maioria dos participantes concorda com estas afirmações, indo uma vez mais de 

encontro à literatura mencionada no ponto 2.2 do capítulo 1. 

 Na afirmação A7.10, a avaliação formativa obriga a que os alunos tenham 

conhecimento dos conteúdos de avaliação, 1 inquirido concorda totalmente, 11 

concordam e 3 discordam. Já em relação à afirmação A7.11, a avaliação formativa 

obriga a que os alunos tenham conhecimento dos meios de avaliação, as opiniões são 

mais divergentes, sendo que 4 concordam totalmente, 7 concordam, 3 discordam e 1 

não concorda nem discorda. Mesmo assim, constatamos que há uma concordância 

quase unânime no que se refere ao dever da avaliação formativa informar os alunos 

sobre os conteúdos e meios de avaliação. 

Analisando a afirmação A7.12, a avaliação formativa permite planificar 

estratégias diferenciadas de ensino, todos os inquiridos aceitam esta afirmação, já que, 

5 concordam totalmente e 10 dizem concordar, indo ao encontro da literatura do 

capítulo 2. 

Na afirmação A7.13, a avaliação formativa respeita os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, 3 inquiridos concordam totalmente, 11 concordam e 1 não 

concorda nem discorda. Ou seja, “A avaliação formativa é um recurso privilegiado para a 

individualização quer da aprendizagem do aluno,…” (Pacheco, 1994, p. 109). 

Para a afirmação A7.14, a avaliação formativa serve para atribuir uma nota no 

final de cada período, as opiniões são muito divergentes uma vez que, 3 concordam 

totalmente, 2 concordam, 4 discordam, 3 discordam totalmente e 3 não concordam 

nem discordam. 
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Analisando a afirmação A7.15, a ficha formativa é o instrumento privilegiado na 

avaliação formativa, as opiniões divergem muito, sendo que, 1 concorda totalmente, 6 

concordam, 5 discordam, 1 discorda totalmente e 2 não discordam nem concordam. De 

acordo com os dados os inquiridos não corroboram com a afirmação. 

 

1.2. Qual das avaliações é mais importante 

 

No sentido de percebermos qual das avaliações é mais importante para cada um 

dos inquiridos colocamos 2 questões, A2 e A5. 

A questão A2 permite-nos saber qual das avaliações é mais importante e porquê. 

Dois dos inquiridos consideram a avaliação diagnóstica como sendo a mais importante, 

alegando que lhes permite conhecer melhor as dificuldades dos alunos. A avaliação 

formativa foi considerada a mais importante por 7 dos inquiridos, uma vez que 

consideram que “permite aferir o grau de conhecimento dos maus alunos”, “permite 

ajustar o processo de ensino aprendizagem” e “permite ao aluno fazer a consolidação 

das aprendizagens”. A avaliação sumativa foi escolhida apenas por 1 inquirido. 3 

participantes são da opinião que são todas igualmente importantes, 1 considera que as 

avaliações diagnóstica e formativa são ambas importantes e 1 considera que as 

avaliações formativa e sumativa são ambas importantes (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Identificação da avaliação mais importante na opinião dos inquiridos 
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Na questão A5 onde pretendíamos saber qual o grau de importância atribuído 

pelos nossos inquiridos à avaliação formativa, 11 participantes consideram ser muito 

importante e 4 acham que é importante. 

 

1.3. A avaliação formativa é colocada em prática 

 

Para sabermos se a avaliação formativa é colocada em prática nas salas de aula e 

que estratégia de avaliação formativa costumam utilizar colocamos duas questões, A3 e 

A4. 

Em relação à questão A3, que tipo de avaliação utiliza com maior frequência na 

sua sala de aula, a maioria disse utilizar a avaliação formativa (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Avaliação mais utilizada 

 

Na questão A4, 14 dos professores referiram utilizar a avaliação formativa 

contínua nas suas aulas, apenas 1 professor referiu utilizar a avaliação formativa 

pontual. 
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1.4. Qual a importância atribuída a cada um dos instrumentos de avaliação 

 

A questão A8 permitiu-nos saber qual a importância que cada professor atribui a 

cada instrumento de avaliação. 

Analisando a Figura 4, podemos concluir que os inquiridos dão mais importância às 

fichas, trabalhos individuais e relatórios. 

 

 

Figura 4 - Importância atribuída a cada um dos instrumentos de avaliação 

 

1.5. Quais os instrumentos de avaliação mais utilizados 

 

A questão B9 deu-nos a conhecer quais os instrumentos de avaliação mais 

utilizados nas salas de aula dos inquiridos. 

Analisando a Figura 5 podemos concluir que os instrumentos de avaliação mais 

utilizados são os testes, as fichas, os trabalhos individuais, os trabalhos de grupo e a 

utilização das grelhas de avaliação. 
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Figura 5 - Instrumentos de avaliação mais utilizados 
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2. Aferir a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem 

 

Para aferirmos a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem consideramos necessário indagar a utilização da avaliação formativa 

como instrumento de aprendizagem, averiguar se comunicam aos alunos os critérios de 

avaliação e com que frequência, aferir a utilização da avaliação formativa como 

reguladora das aprendizagens, averiguar a utilização do feedback como orientador das 

aprendizagens e indagar sobre a utilização da autoavaliação. 

 

2.1.  Aferir a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem 

 

Para tentarmos indagar sobre a utilização da avaliação formativa como 

instrumento de aprendizagem, colocamos duas questões B1 e B10. 

A questão B1 teve como objetivo perceber até que ponto os docentes consideram 

a avaliação formativa como instrumento de aprendizagem. Na análise deste grupo 

(Tabela 12), observamos que, em relação à afirmação B1.1, a avaliação formativa pode 

ser utilizada como instrumento de aprendizagem, todos concordaram com a mesma, 

uma vez que 11 concordam e 4 concordam totalmente. Em relação a esta afirmação os 

inquiridos vão de encontro à problemática deste estudo, uma vez que a avaliação 

formativa trata-se de uma modalidade de avaliação em benefício do êxito e do avanço 

no processo educativo do aluno, é uma avaliação para a promoção humana (Ferreira, 

2007). 

Quanto à posição dos inquiridos face à afirmação B1.2, a avaliação formativa 

providencia mecanismos de interajuda na turma e a divisão de responsabilidades, 9 

dizem concordar, 1 concorda totalmente, 4 não concordam nem discordam e 1 não 

respondeu. Estes dados vêm confirmar o que é referido na literatura, de que o professor 

tem um papel determinante no desenvolvimento da interação com todos os envolvidos 

(Fernandes, 2005) e é necessário que os alunos se sintam implicados e 

corresponsabilizados pelo seu processo formativo (Ferreira, 2007). 
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Na afirmação B1.3, a avaliação formativa permite diferenciar conteúdos, 

processos e produtos de aprendizagem, 4 concordam totalmente e 11 concordam com 

a afirmação. Concluímos que todos os inquiridos atribuem à avaliação formativa um 

caráter diferenciador quanto aos conteúdos, processos e produtos. Segundo a literatura 

“…para que a escola esteja apta a tomar em conta as diferenças entre alunos, é preciso 

dar-lhes os meios de diversificação da sua acção, reconhecendo-se que diferenciar o 

ensino é também fornecer ao aluno possibilidades de escolha na sua forma de abordar o 

saber” (Pacheco, 1994, p. 110). 

 

Tabela 12 - Nº de respondentes às afirmações do grupo B1 

 DT D NC/ND C CT 

A avaliação formativa pode ser utilizada como instrumento de 

aprendizagem 
0 0 0 11 4 

A avaliação formativa providencia mecanismos de interajuda na 

turma e a divisão de responsabilidades 
0 0 4 9 1 

A avaliação formativa permite diferenciar conteúdos, processos e 

produtos de aprendizagem 
0 0 0 11 4 

 

A questão B10 tem como objetivo saber de que forma os docentes utilizam a 

avaliação formativa como instrumento de aprendizagem, sendo que 7 utilizam através 

da regulação das aprendizagens, 5 recorrendo ao feedback com os alunos e 3 

escolheram mais do que uma opção (Figura 6). 
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Figura 6 - Forma de utilizar a avaliação formativa como instrumento de aprendizagem 

 

A maioria dos participantes escolheu  a regulação das aprendizagens e o feedback 

com os alunos como forma de utilizar a avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem. Esta escolha vai ao encontro da literatuta uma vez que segundo Allal 

(1986) a regulação está associada à avaliação formativa e a sua finalidade é a de garantir 

que os meios de formação propostos pelo sistema sejam adaptados às necessidades e 

caracteristicas dos alunos. De outra forma, segundo Tunstall e Gipps (1996) citado por 

Dias (2011), o feedback é o primeiro requisito na avaliação formativa para o progresso 

das aprendizagens dos alunos, sendo a comunicação entre professores e alunos 

determinantes no processo de avaliação. Apenas 2 inquiridos escolheram a 

autoavaliação, o que contradiz a literatura, já que a autoavaliação é indispensável para o 

desenvolvimento das aprendizagens e uma condição necessária para o aluno melhorar 

as suas estratégias de aprendizagens a partir da constatação de um fracasso (Allal, 

1986). 

 

2.2. Comunicação dos critérios de avaliação aos alunos 

 

Para averiguarmos se os professores informam os alunos sobre os critérios de 

avaliação e com que frequência o fazem colocamos uma questão, B2. 
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Na afirmação B2, costuma informar os seus alunos sobre os critérios de avaliação 

da disciplina, todos foram unânimes, respondendo positivamente a esta afirmação. Em 

relação à regularidade com que o fazem as opiniões são mais divergentes (Figura 7), 

sendo que 7 dizem informar os alunos sobre os critérios de avaliação apenas no início do 

ano, 1 vai informando ao longo do ano, 3 comunicam no início e ao longo do ano, 1 diz 

fazê-lo no início e no final do ano, 2 informam no início, ao longo e no final do ano e 1 

escolheu outra hipótese. Desta forma podemos inferir que há transparência nas 

disciplinas destes professores, sustentada no diálogo e informação dos critérios.  

 

 

Figura 7 - Regularidade com que informa os alunos sobre os critérios de avaliação 

 

2.3. Utilizar a avaliação formativa como reguladora das aprendizagens 

 

Para sabermos se os professores utilizam a avaliação formativa como função 

reguladora das aprendizagens colocamos duas questões, B3 e B4. 

A questão B3 tem como objetivo saber que tipo de regulação das aprendizagens é 

utilizada em sala de aula. 

Nesta questão (Figura 8) 2 professores dizem utilizar a regulação pró-ativa, 9 

dizem utilizar a interativa, 1 diz utilizar a retroativa e a interativa, 2 utilizam a pró-ativa e 

a interativa e 1 diz utilizar todas. A maioria diz utilizar a regulação interativa das 

aprendizagens indo ao encontro da literatura, pois segundo Ferreira (2007), os 

processos da avaliação formativa e de regulação interativa permitem ao aluno tomar 
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consciência dos seus progressos, conhecer as suas dificuldades e quais as estratégias 

mais apropriadas para a sua aprendizagem ter êxito. 

 

 

Figura 8 - Tipo de regulação de aprendizagens na sala de aula 

 

A questão B4 é composta por 3 afirmações que têm como objetivo conhecer a 

opinião dos professores sobre a regulação das aprendizagens. 

Na afirmação B4.1, a avaliação formativa permite regular a prática pedagógica, as 

respostas apresentam-se da seguinte forma (Tabela 13): 3 concordam totalmente, 11 

concordam e apenas 1 não concorda nem discorda. Uma vez mais a maioria vai de 

encontro à literatura referida no ponto 3 do capítulo 2. 

Quando colocamos a afirmação B4.2, a avaliação formativa permite agir sobre os 

mecanismos de aprendizagem, observamos que (Tabela 13): 3 concordam totalmente e 

12 concordam. Esta afirmação destaca-se pela unanimidade em concordância sendo 

extremamente significativa uma vez que mostra a importância que os professores 

atribuem à regulação na prática pedagógica indo de encontro à literatura exposta no 

ponto 3 do capítulo 2. 

No que toca à afirmação B4.3, a regulação da aprendizagem contribui para a 

progressão do aluno, 4 concordam totalmente, 10 concordam e 1 não concorda nem 

discorda. Estes dados vêm confirmar a importância atribuída pelos professores à 

regulação das aprendizagens para o sucesso educativo do aluno. 
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Tabela 13 - Nº de respondentes às afirmações do grupo B4 

 DT D NC/ND C CT 

A avaliação formativa permite regular a prática pedagógica 0 0 1 11 3 

A avaliação formativa permite agir sobre os mecanismos de 

aprendizagem 
0 0 0 12 3 

A regulação das aprendizagens contribui para a progressão do aluno 0 0 1 10 4 

 

2.4. Utilização do feedback como orientador das aprendizagens 

 

Para tentarmos perceber se os professores utilizam o feedback como orientador 

das aprendizagens colocamos duas questões, B5 e B6. 

A questão B5 tem como objetivo saber se os professores utilizam o feedback dos 

resultados nas suas aulas, todos responderam afirmativamente a esta questão, sendo 

que (Figura 9), 2 utilizam em todas as aulas, 7 no fim de cada tarefa, 1 diz utilizar em 

todas as aulas e no fim de cada tarefa, 1 refere que utiliza sempre e 3 escolheram outras 

opções tais como “durante a realização das tarefas”, “no meio e no final do período” e 

“sempre que oportuno e justificado”. Uma vez mais, a maioria vai de encontro à 

literatura, já que na avaliação formativa o feedback é o primeiro requisito para o 

progresso das aprendizagens dos alunos (Tunstall e Gipps, 1996 citado por Dias, 2011). 

 

 

Figura 9 - Utilização do feedback nas aulas 
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A questão B6 é composta por duas afirmações que tinham como objetivo 

conhecermos a opinião dos professores sobre o feedback dos resultados.  

Na afirmação B6.1 (Tabela 14), a nota dos testes é a única forma de fornecer 

feedback aos alunos e encarregados de educação/pais, 5 discordam totalmente, 8 

discordam e 2 não concordam nem discordam. De acordo com estes dados, 

concordamos com Abrecht (1994) ao comparar a avaliação sumativa com a avaliação 

formativa em relação ao feedback, ressalvando as suas diferenças, em vez de termos 

apenas um feedback final, a nota do teste, o aluno dispõe de vários feedbacks da sua 

aprendizagem de forma a poder corrigir os seus erros. 

Quanto à afirmação B6.2, a avaliação formativa fornece feedback em diferentes 

formas, frequências e distribuição, 1 professor concorda totalmente, 11 concordam, 2 

não concordam nem discordo e 1 discorda. Tendo como base estas respostas, 

consideramos que os professores reconhecem as potencialidades do feedback como 

elemento regulador das práticas pedagógicas ao ajudar os alunos na sua aprendizagem, 

como referido na literatura no ponto 4 do capítulo 2. 

 

Tabela 14 - Nº de respondentes às afirmações do grupo B6 

 DT D NC/ND C CT 

A nota dos testes é a única forma de fornecer feedback aos alunos e 

encarregados de educação/pais 
5 8 2 0 0 

A avaliação formativa fornece feedback em diferentes formas, 

frequências e distribuição 
0 1 2 11 1 

 

2.5. Utilização da autoavaliação 

 

Para sabermos se a autoavaliação é utilizada nas salas de aula colocamos duas 

questões, B7 e B8. 

A questão B7 tinha como objetivo sabermos com que regularidade os alunos 

praticam a autoavaliação nas aulas, sendo que todos foram unânimes quando afirmaram 

utilizar a autoavaliação nas suas aulas. Relativamente à regularidade com que usam este 

recurso, 2 participantes dizem utilizar apenas no final de cada unidade didática, 4 
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utilizam no final de cada período, 3 utilizam ao longo do ano letivo, 2 dizem utilizar no 

final de cada unidade e no final de cada período, 1 refere utilizar no final de cada 

unidade, no final de cada período e no final do ano, 2 utilizam no final de cada período e 

ao longo do ano e 1 escolheu todas as opções dadas no inquérito (Figura 10). Estes 

dados vão de encontro à literatura mencionada no ponto 5 do capítulo 2 e concordamos 

que a autoavaliação ajuda os alunos a apreciar os seus pontos fortes, a identificar as 

suas fraquezas e a orientar a sua aprendizagem com maior eficácia. 

 

 

Figura 10 - Com que regularidade fazem a autoavaliação 

 

Na questão B8 tínhamos como objetivo saber em que é que a autoavaliação ajuda 

os professores e tínhamos pedido que apenas escolhessem uma opção. De acordo com a 

Figura 11, 1 participante refere que o ajuda a identificar as dificuldades dos alunos, 8 

dizem que os ajuda a refletir sobre as aprendizagens, 2 dizem que os ajuda a repensar as 

estratégias de ensino e 4 escolheram mais do que uma opção, pelo que não serão 

tomados em consideração. No entanto, a maioria dos participantes, assim como nós, 

concordamos com a literatura referida no ponto 5 do capítulo 2, já que a autoavaliação 

orientada para a reflexão, aperfeiçoamento e reformulação deve integrar o processo de 

ensino-aprendizagem.  
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Figura 11 - Em que é que a autoavaliação ajuda os professores 
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3. Conclusões e futura investigação 

 

Este estudo permitiu-nos compreender as perspetivas dos professores de 

informática sobre a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem. 

Quanto ao entendimento que têm sobre a avaliação formativa concluímos que, 

para os participantes, esta é uma modalidade de avaliação ligada ao processo de ensino-

aprendizagem que tem como objetivo melhorar, orientar e regular as aprendizagens dos 

alunos e é uma avaliação cuja finalidade é a função ajustadora do processo de ensino-

aprendizagem, já que possibilita que os meios de formação respondam às características 

dos alunos. É uma avaliação que valoriza o processo da aprendizagem e que permite aos 

professores identificarem as dificuldades e as necessidades dos alunos de forma a 

melhorarem os resultados dos mesmos. Esta modalidade de avaliação permite informar 

os alunos de forma a que tenham conhecimento dos conteúdos e dos meios de 

avaliação. 

A avaliação não é apenas da responsabilidade do professor que deve utilizar 

diferentes instrumentos de avaliação e estratégias diferenciadas de ensino, de forma a 

respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

Para que os alunos tenham sucesso educativo é fundamental que os pais 

acompanhem as aprendizagens dos mesmos e é importante que se envolvam e 

participem mais no processo de avaliação dos seus filhos. 

Para os participantes a avaliação formativa tem uma função retroativa que ocorre 

após um período de tempo do processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa foi considerada pelos participantes como sendo a mais 

importante e a mais utilizada em sala de aula. 

Os participantes dão mais importância às fichas, trabalhos individuais e relatórios, 

mas nas suas aulas preferem utilizar os testes, as fichas, os trabalhos individuais e de 

grupo e as grelhas de avaliação, contradizendo a resposta anterior. 

Todos os participantes concordam que a avaliação formativa pode ser utilizada 

como instrumento de aprendizagem e que a mesma tem um papel fundamental para 

que os alunos se sintam implicados e responsáveis pelo seu sucesso educativo. 
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Concluímos que os participantes através da avaliação formativa conseguem 

diferenciar conteúdos, processos e produtos de forma a ajudar os alunos a aprenderem 

ao seu ritmo. 

Os professores utilizam a avaliação formativa como instrumento de aprendizagem 

através da regulação das aprendizagens e do feedback com os alunos, estes são dois dos 

requisitos essenciais para o sucesso educativo. 

Os professores são da opinião de que a avaliação formativa regula a prática 

pedagógica e que permite agir sobre os mecanismos de aprendizagem. Grande parte dos 

participantes utiliza nas suas salas de aula a regulação interativa das aprendizagens, pelo 

que, concluímos que adotam atividades pedagógicas apropriadas às caraterísticas e 

dificuldades de cada aluno de forma a contribuir para a progressão dos mesmos. 

O feedback, segundo os participantes, é utilizado em diversos momentos e ao 

longo do ano, permitindo assim que os professores e os alunos tenham a verdadeira 

consciência da apreensão de conhecimentos e das dificuldades de cada um em vários 

momentos e não apenas com a nota dos testes. 

Todos os participantes comunicam aos alunos os critérios de avaliação das suas 

disciplinas e dialogam sobre os mesmos em diversos momentos do ano letivo. 

A autoavaliação é utilizada por todos em diferentes momentos uma vez que nos 

ajuda a identificar as dificuldades dos alunos, nos ajuda a refletir sobre as estratégias de 

ensino e uma autoavaliação bem estruturada deve integrar o processo de ensino-

aprendizagem. Isto vem contradizer quando apenas dois participantes dizem utilizar a 

autoavaliação como instrumento de aprendizagem. 

Os resultados obtidos revelam que os participantes sabem o que significa a 

avaliação formativa e a sua importância para a progressão do aluno e também a utilizam 

como instrumento de aprendizagem. 

Com a investigação a nossa curiosidade aumenta, sendo exponencial o sentimento 

de procura de mais conhecimento, alcançar mais respostas. Neste sentido, e como 

trabalho futuro, será interessante aplicarmos este estudo a professores de outros 

concelhos e de outras disciplinas, para avaliar e analisar a perceção e utilização da 

avaliação formativa como instrumento de aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atualmente a avaliação é considerada parte integrante do processo educativo, 

pois permite ao professor recolher informações sobre as aprendizagens dos alunos e 

tomar decisões sobre a sua estratégia pedagógica. A avaliação permite, também, que os 

alunos e todos os responsáveis educativos saibam quais os progressos realizados e o que 

se pretende atingir com o processo educativo. A avaliação formativa não se limita a 

classificar a qualidade do produto, mas sim acompanhar todo o processo de ensino-

aprendizagem, dando ao aluno um papel ativo e respeitando o seu ritmo de 

aprendizagem (Fernandes, 1992). 

Nos dias que correm, colocam-se dois grandes desafios às escolas e aos 

professores: orientar a formação dos alunos para o desenvolvimento de competências e 

de aprendizagens ajustadas às necessidades exigidas pela sociedade e utilizar práticas 

pedagógicas e de avaliação que permitam alcançar essas competências e aprendizagens. 

Neste sentido, cabe aos professores contribuir para a formação de seres críticos, 

participantes e criativos. A reflexão, a criatividade, a crítica e a troca de experiências 

constituem a nossa ação pedagógica (Nicolau, 2000, citado por Fernandes, 2009). 



84 

O trabalho aqui apresentado realça a perspetivas dos professores de Informática 

do concelho de Aveiro sobre a utilização da avaliação formativa como instrumento de 

aprendizagem. Em consonância com os resultados obtidos, verificamos que os 

professores de Informática têm uma boa perceção do que é a avaliação formativa bem 

como, a utilizam como instrumento de aprendizagem, o que vai de encontro à pesquisa 

bibliográfica. 

Como qualquer trabalho de investigação, este estudo teve as suas limitações, 

principalmente o fato de ser o primeiro trabalho de investigação, implicando 

inexperiência da investigadora, o que terá condicionado a recolha de dados e o seu 

tratamento; e a dificuldade em entregar e recolher pessoalmente os questionários, o 

que poderá ter contribuído para que nem todos tivessem participado. Contudo 

consideramos que a análise dos dados realizada permitiu-nos cumprir os objetivos 

propostos neste estudo.  

Não podemos deixar de mencionar que as conclusões que resultaram deste estudo 

não devem ser generalizadas, nem entendidas como definitivas, mas como um 

contributo sobre o tema em questão. 

Enquanto professores acreditamos na avaliação formativa e pensamos que é uma 

modalidade de avaliação na qual vale a pena investir, pois, não só incentiva o sucesso 

como responsabiliza os alunos no seu percurso pedagógico. Esperamos continuar com 

capacidade e energia para melhorar e valorizar os sucessos e abandonar os fracassos, 

construindo estratégias de ser e de estar que levem ao sucesso daqueles em prol do 

qual trabalhamos: os alunos. 
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currículo dos ensinos básico e secundário. 
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Anexo 1 - Inquérito por questionário 

Este inquérito realiza-se no âmbito do Mestrado em Ensino de Informática da Universidade do Minho, sob 

a orientação do Professor Doutor António Osório, subordinado ao tema “Avaliação formativa como 

instrumento de aprendizagem – Perspetivas dos Professores de Informática do Concelho de Aveiro”. 

O questionário é anónimo e os dados recolhidos serão usados unicamente para fins da presente pesquisa. 

Muito obrigada pela colaboração, 

Raquel Adriana Matos Oliveira 

Para qualquer esclarecimento, pode contactar-me através do e-mail raqueladriana@gmail.com 

 

Dados pessoais  

Idade:_______  Sexo: F (__)  M (__) 

Licenciatura em Ensino de __________________________ com estágio integrado 

Licenciatura em _________________________ com profissionalização em serviço 

Outra habilitação profissional. Qual? 

_______________________________________________________________ 

 

Dados profissionais 

Tempo de serviço: ______ anos 

Professor QE (__)  Professor QZP (__)  Professor contratado (___) 

Escola Pública (__)   Escola Privada (__) 

Anos e disciplinas que lecionam no presente ano letivo 

Anos / Cursos Disciplinas 

  

  

  
 

 

A - Perspetivas de Avaliação 

1 – Para si, a avaliação formativa é… (pode escolher mais do que uma opção) 

 Uma modalidade de avaliação ligada ao processo de ensino-aprendizagem (__); 

 Uma avaliação dirigida para o conhecimento (__); 

 Uma avaliação que tem como objetivo guiar o trabalho do aluno através da regulação (__); 

 Uma avaliação cuja finalidade fundamental é a função ajustadora do processo de ensino-

aprendizagem (__); 

 Outra (__).Qual?________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 – Para si, qual é a avaliação mais importante 

Avaliação diagnóstica (__)     Avaliação formativa (__)     Avaliação sumativa (__)     

mailto:raqueladriana@gmail.com
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Porquê? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3 – Que tipo de avaliação utiliza com maior frequência na sua sala de aula? 

Avaliação diagnóstica (__)     Avaliação formativa (__)     Avaliação sumativa (__)     

 

4 – Que estratégia de avaliação formativa costuma aplicar nas suas aulas 

 Avaliação Formativa Pontual, ou seja, a avaliação formativa acontece no final de uma unidade, 

sob a forma de um teste ou de uma ficha (__); 

 Avaliação Formativa Contínua, ou seja, a avaliação formativa é feita durante todo o processo de 

ensino (__). 

 

5 – Que importância atribui à avaliação formativa 

Muito importante (__) Importante (__) Importância Média (__) 

Pouco importante (__) Nada Importante (__)  

 

6 – Para si, o que é mais importante? 

Avaliar o processo de aprendizagem (__)    Avaliar o produto da aprendizagem (__)   

 

7 – Nas questões seguintes assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua opinião, de acordo 

com a seguinte escala: 

DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; NC/ND – Não Concordo Nem Discordo; C – Concordo; CT – 

Concordo totalmente 

 DT D NC/ND C CT 

7.1 - A avaliação formativa é essencialmente da responsabilidade do(a) 

professor(a). 

     

7.2 - Uma avaliação formativa justa trata todos os alunos da mesma forma.      

7.3 - Uma avaliação formativa individualizada exige instrumentos de avaliação 

diferentes para cada aluno. 

     

7.4 - A avaliação formativa possibilita aos pais acompanharem o desempenho 

dos filhos na escola. 

     

7.5 - A avaliação formativa permite compartilhar as responsabilidades que 

envolvem o processo de avaliação com os pais. 

     

7.6 - A avaliação formativa tem como objetivo rever a matéria dada.       

7.7 - A avaliação formativa incide sobre os resultados da aprendizagem.      

7.8 - A avaliação formativa permite identificar as dificuldades dos alunos.      

7.9 - A avaliação formativa permite identificar as necessidades dos alunos.      

7.10 - A avaliação formativa obriga a que os alunos tenham conhecimento dos 

conteúdos de avaliação. 

     

7.11 - A avaliação formativa obriga a que os alunos tenham conhecimento dos 

meios de avaliação. 

     

7.12 - A avaliação formativa permite planificar estratégias diferenciadas de 

ensino. 

     

7.13 - A avaliação formativa respeita os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos. 
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7.14 - A avaliação formativa serve para atribuir uma nota no final de cada 

período. 

     

7.15 - A ficha formativa é o instrumento privilegiado na avaliação formativa.      

 

8 – Que importância atribui aos seguintes instrumentos de avaliação. 

Utilize a seguinte escala: 1 – Nada importante; 2 – Pouco importante; 3 – Importância Média; 4 – 

Importante; 5 – Muito importante 

 Testes escritos (__) 

 Fichas (__) 

 Trabalhos individuais (__) 

 Trabalhos de casa (__) 

 Trabalhos de grupo (__) 

 Portfólios / Webfólios (__) 

 

 Relatórios (__) 

 Caderno diário (__) 

 Grelhas de avaliação (__) 

(comportamento, autonomia, 

participação nas aulas, 

relacionamento interpessoal, etc.) 

B - Práticas de Avaliação 

1 – Nas questões seguintes assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua opinião, de acordo 

com a seguinte escala: 

DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; NC/ND – Não Concordo Nem Discordo; C – Concordo; CT – 

Concordo totalmente 

 DT D NC/ND C CT 

1.1 - A avaliação formativa pode ser utilizada como instrumento de 

aprendizagem. 

     

1.2 – A avaliação formativa providencia mecanismos de interajuda na turma e a 

divisão de responsabilidades. 

     

1.3 – A avaliação formativa permite diferenciar conteúdos, processos e produtos 

de aprendizagem. 

     

 

2 – Costuma informar os seus alunos sobre os critérios de avaliação da disciplina? 

Sim (__)   Não (__)         Se respondeu SIM, com que regularidade? 

  No início do ano letivo (__) 

  Ao longo do ano letivo (__) 

  No final de cada período letivo (__) 

  Outros (__) ___________________________________________________ 

 

3 – Que tipo de regulação das aprendizagens costuma utilizar nas suas aulas? 

 Regulação Retroativa, ocorre após um período de tempo de ensino-aprendizagem (__); 
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 Regulação Pró-Ativa, coloca o aluno no centro da sua aprendizagem, ou seja, o professor organiza 

estratégias de consolidação para alunos com dificuldades e estratégias de aprofundamento para alunos 

sem dificuldades (__); 

 Regulação Interativa, ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem (__); 

 Outra (__). 

 

4 – Nas questões seguintes assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua opinião, de acordo 

com a seguinte escala: 

DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; NC/ND – Não Concordo Nem Discordo; C – Concordo; CT – 

Concordo totalmente 

 DT D NC/ND C CT 

4.1 - A avaliação formativa permite regular a prática pedagógica.      

4.2 - A avaliação formativa permite agir sobre os mecanismos de 

aprendizagem. 

     

4.3 - A regulação da aprendizagem contribui para a progressão do aluno.      

 

5 – Durantes as aprendizagens dos seus alunos, costuma dar-lhes feedback sobre as mesmas? 

Sim (__)   Não (__)      Se sim, quando: 

  Em todas as aulas (__) 

  Só na entrega dos testes de avaliação (__) 

  No fim de cada tarefa realizada (__) 

  Outro (__) _____________________________________________________ 

 

6 – Nas questões seguintes assinale com uma cruz o quadrado correspondente à sua opinião, de acordo 

com a seguinte escala: 

DT – Discordo Totalmente; D – Discordo; NC/ND – Não Concordo Nem Discordo; C – Concordo; CT – 

Concordo totalmente 

 DT D NC/ND C CT 

6.1 - A nota dos testes é a única forma de fornecer feedback aos alunos e 

encarregados de educação/pais. 

     

6.2 – A avaliação formativa fornece feedback em diferentes formas, frequências 

e distribuição 

     

 

7 – Os seus alunos fazem autoavaliação? 

Sim (__)   Não (__)      Se respondeu SIM, com que regularidade? 

  No final de cada unidade didática (__) 

  No final de cada período letivo (__) 

  No final do ano letivo (__) 

  Ao longo do ano letivo (__) 

  No final de cada aula (__) 
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8 – A autoavaliação… (assinale apenas um opção) 

 Ajuda-o a identificar dificuldades (__) 

 Permite-lhe refletir sobre as aprendizagens (__) 

 Compele-o a repensar as estratégias de ensino (__) 

 Não o ajuda em nada (__) 

 Outro (__) _____________________________________________________________________ 

 

9 – Costuma utilizar instrumentos de avaliação diversificados? 

Sim (__)   Não (__) 

Se respondeu SIM, indique quais? 

 Testes escritos (__) 

 Fichas (__) 

 Trabalhos individuais (__) 

 Trabalhos de casa (__) 

 Trabalhos de grupo (__) 

 Portfólios / Webfólios (__) 

 Relatórios (__) 

 Caderno diário (__) 

 Grelhas de avaliação (__) 

(comportamento, autonomia, 

participação nas aulas, 

relacionamento interpessoal, etc.) 

 Outros. Quais? 

       _____________________________ 

       _____________________________ 

 

10 - Costuma utilizar a avaliação formativa como instrumento de aprendizagem? 

Sim (__)    Não (__)      Se sim, de que forma: 

 Através da regulação das aprendizagens (__) 

 Recorrendo ao feedback com os alunos (__) 

 Utilizando constantemente a autoavaliação (__) 

 Outros (__) ______________________________________________________ 

 

Obrigada pela colaboração! 
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