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Razões explicativas das diferenças entre as médias obtidas na avaliação interna e externa (%)

(N=107)

A avaliação das aprendizagens realizadas pelos alunos em contexto formal deve incidir, não só nos 

conhecimentos que, segundo os documentos oficiais em vigor, os alunos devem adquirir, mas também 

nas competências que eles devem desenvolver para se tornarem cidadãos cientificamente cultos.

Quando há exames nacionais, os professores parecem tender a ajustar as suas práticas porque 

pretendem que os seus alunos obtenham um bom resultado nos exames. 

Em Portugal, tem-se constatado que as classificações obtidas pelos alunos nos exames nacionais de 

Física e Química (avaliação externa) são, em média, inferiores às classificações que os professores lhes 

atribuem durante o ano (avaliação interna). 

Esta diferença preocupa pais, professores e alunos, pois tem implicações no futuro destes, 

nomeadamente em termos de cursos a que podem aceder no ensino superior.

Neste contexto, é muito importante compreender essa diferença para poder encontrar formas de a 

superar. 

Os professores, um dos intervenientes mais responsabilizados pelas consequências que dela decorrem, 

podem dar um contributo importante para a sua compreensão e superação.

O objetivo deste estudo foi o de averiguar as perspetivas de professores de Física e Química, que 

costumam lecionar no ensino secundário, sobre as causas da diferença entre os resultados da 

avaliação interna e da avaliação externa. 

Técnica de recolha de dados: inquérito por questionário

Recolha de dados: questionário online

Dimensões do questionário: razões da diferença; medidas a adotar

População: professores portugueses de Física e Química do ensino secundário

Amostra: professores portugueses de Física e Química do ensino secundário das escolas pertencentes 

à  Área Territorial da Inspeção Norte

Participantes: 107 professores; 75,7 % do sexo feminino; 71,9% com 20 ou mais anos de serviço
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Os professores:

- atribuem as diferenças entre a avaliação interna e a avaliação externa, especialmente, aos alunos, aos 

programas e ao exame;

- preconizam medidas, inclusivamente ao nível da escola e da família, que envolvem direta e ativamente os alunos;

- consideram que o Ministério deve reduzir os programas e melhorar os exames e respetivos critérios de correção.

Alguns professores consideram que eles próprios devem envolver-se em ações de formação e/ou facultar aos 

alunos ações de preparação para os exames, mas mencionam, frequentemente, o treino.

Parece, portanto, que os professores sentem que algo deve ser feito em benefício dos alunos mas, de um modo 

geral, não explicitam a necessidade de mudanças nas suas práticas pedagógicas, incluindo ao nível da avaliação 

das aprendizagens. 

Assim, estes resultados sugerem a necessidade de repensar as práticas de ensino e de avaliação, com vista à 

adoção de princípios pedagógicos que conduzam a uma educação em ciências de qualidade para todos.
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Medidas que devem ser tomadas pelos alunos para melhorar os resultados nos exames (%)

(N=107)

Medidas que devem ser tomadas pelas famílias para melhorar os resultados nos exames (%)

(N=107)
Medidas que devem ser tomadas pelas escolas para melhorar os resultados nos exames (%)

(N=107)

Medidas que devem ser tomadas pelo Ministério da Educação para melhorar os resultados nos 

exames  (%) (N=107)
Medidas específicas a tomar pelos professores para preparar os alunos para os exames (%) 

(N=61)


