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A Avaliação pelos Pares na Aprendizagem 

das Ciências Naturais do 7º ano de escolaridade 

 

Resumo 

 

A assunção de uma perspetiva educativa de cariz autosocioconstrutivista, de uma visão de 

educação democrática, e de uma perspetiva de avaliação como um processo de aprendizagem, 

inscrita numa visão formadora e de quarta geração, conduziu à implementação e avaliação de 

uma intervenção pedagógica assente no envolvimento dos alunos em práticas de coavaliação das 

aprendizagens. Estas práticas caracterizam-se pela operacionalização articulada de tarefas de auto 

e heteroavaliação, num ambiente educativo predominantemente reflexivo, dialógico e colaborativo, 

orientadas para a resolução de um problema/situação problemática no âmbito das temáticas 

Atividade Sísmica e Estrutura Interna da Terra. A intervenção pedagógica desenvolveu-se na 

disciplina de Ciências Naturais e com uma turma de 26 alunos do 7º ano de escolaridade. 

A avaliação da intervenção pedagógica assentou nos seguintes objetivos de investigação: 

compreensão da natureza do processo de coavaliação das aprendizagens desenvolvido pelos 

alunos, identificação do valor educativo atribuído pelos alunos ao processo de coavaliação e 

identificação das dificuldades sentidas pelos alunos na execução da coavaliação das 

aprendizagens. Neste sentido, mobilizaram-se as atividades de coavaliação das aprendizagens e 

um questionário final de avaliação global da intervenção pedagógica como instrumentos de recolha 

de dados. Os resultados mostram que os alunos evidenciam competências de coavaliação, que se 

manifestam não só na análise da qualidade científica das explicações às situações problemáticas 

mas, também, na identificação das causas subjacentes a possíveis erros, omissões, ambiguidades 

nas explicações fornecidas e na definição de ações para melhorar o desempenho próprio e o dos 

colegas. Embora, a avaliação da intervenção pedagógica sustente a possibilidade de 

desenvolvimento de práticas de coavaliação, aponta, também, a necessidade da promoção de 

práticas orientadas para a reflexão sobre a natureza e estrutura destas atividades de modo a 

incrementar a consciência do aluno para a relevância e as ações envolvidas num processo de 

coavaliação. 

Palavras-chave: Avaliação formadora, Coavaliação, Ciências Naturais  
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Peer Assessment in Learning  

Natural Sciences of the 7th year of schooling 

 

Abstract 

 

The assumption of a self-socio-constructivist educational perspective, a vision of democratic 

education, and an evaluation perspective as a learning process, inscribed in a formative and fourth 

generation vision, led to the implementation and evaluation of an intervention pedagogy based on 

the students' involvement in learning co-evaluation practices. These practices are characterized by 

the articulated operationalization of self and hetero-assessment tasks, in a predominantly reflective, 

dialogic and collaborative educational environment, oriented towards the resolution of a 

problematic problems / situation within the scope of the Seismic Activity and Internal Structure of 

the Earth. The pedagogical intervention was developed in the discipline of Natural Sciences and 

with a group of 26 students of the 7th year of schooling. 

The evaluation of the pedagogical intervention was based on the following research 

objectives: understanding the nature of the process of co-evaluation of learning developed by the 

students, identifying the educational value attributed by the students to the co-evaluation process 

and identifying the difficulties experienced by students in the execution of learning co-evaluation. 

In this sense, learning activities were mobilized and a final questionnaire for the overall evaluation 

of pedagogical intervention as instruments for data collection. The results show that students 

demonstrate co-evaluation skills, which are manifested not only in the analysis of the scientific 

quality of the explanations to the problematic situations but also in the identification of the 

underlying causes of possible errors, omissions, ambiguities in the explanations provided and in 

the definition of actions to improve one's own performance and that of colleagues. Although the 

evaluation of pedagogical intervention supports the possibility of development of co-evaluation 

practices, it also points out the need to promote practices oriented to the reflection on the nature 

and structure of these activities in order to increase the student's awareness for the relevance and 

the actions involved in a co-evaluation process. 

Keywords: Formative evaluation, co-evaluation, Natural Sciences 
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I – APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO ESTUDO NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES 

 

Introdução 

 

Este capítulo inicial tem como finalidade a apresentação global do estudo realizado e o 

enquadramento deste no contexto de formação inicial de professores. Em primeiro lugar, procede-

se à apresentação sumária do estudo com o intuito de fornecer uma melhor compreensão das 

secções seguintes e à explicação das razões para a escolha do tema. Num segundo momento é 

realizado o enquadramento do estudo na formação inicial de professores do Mestrado em Ensino 

de Biologia e Geologia no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Segue-se com a 

enumeração dos objetivos de aprendizagem e de avaliação inerentes à conceção e avaliação da 

estratégia de intervenção pedagógica assim como, a sua relevância e as suas limitações. É 

também, analisada a importância educacional do estudo e por último, apresentada uma estrutura 

geral do presente relatório.  

 

1.1. Apresentação sumária do estudo 

 

A possibilidade de considerar a coavaliação da aprendizagem como o enfoque da estratégia 

de intervenção pedagógica esteve, num primeiro momento, determinada pelo meu interesse por 

esta temática. Este interesse começou a emergir aquando da apresentação dos antigos 

professores estagiários das suas estratégias pedagógicas por colegas, ex-mestrandos, na unidade 

curricular Metodologia do Ensino da Biologia e Geologia I (1º semestre do ano letivo de 

2012/2013) das intervenções pedagógicas por eles implementadas no estágio profissional e que 

incidiam nas temáticas Aprendizagem Cooperativa (v. Salazar, 2012), Mudança Conceptual e 

Metacognição (v. Gonçalves, 2012), e Coavaliação (v. Costa, 2013). Foi tomando forma com a 

continuidade da sua exploração na referida unidade curricular através da interpretação dos 

pressupostos teóricos subjacentes, dos modos de operacionalização e de alguns resultados da 

avaliação das intervenções pedagógicas (v. Coelho da Silva & Vieira, 2012). Das três temáticas 

abordadas, senti um interesse particular pela coavaliação porque, permitiu-me tomar consciência 

da necessidade de promover uma visão da avaliação como um processo intrínseco à própria 

aprendizagem e do quanto é essencial o papel do aluno, que implicará uma visão reflexiva e uma 
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interdependência positiva por parte deste. Estas perspetivas que foram dadas através do trabalho 

de Costa (2013) são uma realidade diferente daquela que até aquele momento tinha experienciado 

como aluna. Num segundo momento, o que tornou a minha escolha mais aliciante, foi a 

possibilidade da intervenção pedagógica ser desenvolvida com alunos de 7ºano, ou seja, alunos 

mais novos quando comparados com os alunos de 10º ano onde já tinha sido implementadas 

estas atividades (Costa, 2013). Esta possibilidade permitia assim ampliar a coavaliação a anos de 

escolaridade diferentes.  

Deste modo, foi crucial, e uma vantagem, para a escola onde implementei a estratégia de 

intervenção pedagógica, a apresentação das intervenções pedagógicas dos meus colegas, ex-

mestrandos pois evidenciaram a importância de uma pluralidade metodológica, do papel do 

professor e do aluno modificando assim algumas visões relativamente à realidade vivida nos dias 

de hoje no ensino.  

Assumindo a avaliação da aprendizagem como uma atividade reflexiva e reguladora, o 

estudo que aqui se apresenta tem como enfoque principal a coavaliação e foi desenvolvido no 

âmbito das temáticas Atividade Sísmica e Estrutura Interna da Terra na disciplina de Ciências 

Naturais, do 7ºano de escolaridade. A intervenção pedagógica foi operacionalizada durante o ano 

letivo de 2013/2014 numa Escola Secundária/3 durante 7 aulas de 90minutos e 9 aulas de 

45minutos, numa turma de 26 alunos. 

A coavaliação permite que o aluno possa realizar atividades de aprendizagem, que 

promovam a reflexão, a regulação e a autonomia uma vez que se valoriza o processo, a tentativa, 

o erro e as aprendizagens. Assim, a intervenção pedagógica identifica-se na operacionalização da 

avaliação como uma estratégia de aprendizagem, desenvolvendo as competências de avaliação 

em simultâneo com as competências disciplinares específicas das respetivas temáticas científicas.  

A intervenção pedagógica está estruturada em três fases primordiais. A primeira fase 

corresponde a uma reflexão, em grupo turma, focalizada nas práticas de aprendizagem a 

desenvolver ao longo da intervenção pedagógica. Pretende-se, que esta primeira fase seja um 

processo facilitador da operacionalização da estratégia de intervenção pedagógica, pois familiariza 

os alunos com as práticas a desenvolver. A segunda fase está organizada em 4 momentos: o 

primeiro momento corresponde a uma reflexão sobre as ideias dos alunos acerca da avaliação no 

ensino e na aprendizagem; o segundo, terceiro e quarto momentos implicaram, inicialmente, a 

exploração de uma atividade de aprendizagem focalizada no conhecimento substantivo, diferente 

em cada momento, seguida de uma atividade de coavaliação. As atividades de coavaliação 
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consistem na conjugação de práticas de auto e heteroavaliação, num ambiente educativo de cariz 

reflexivo e colaborativo, orientadas para a resolução de um problema/situação problemática no 

âmbito do conhecimento disciplinar das Ciências Naturais. A última fase corresponde a um novo 

momento de reflexão sobre as práticas de aprendizagem desenvolvidas.  

A avaliação da estratégia de intervenção pedagógica incidiu na identificação do impacto das 

atividades de coavaliação, nas representações dos alunos sobre o papel da avaliação, na 

aprendizagem e na identificação de fatores de constrangimento na implementação das práticas 

pedagógicas focalizadas na avaliação das aprendizagens. Como instrumentos de avaliação da 

intervenção pedagógica foram utilizadas as respostas dos alunos às atividades de coavaliação e 

ainda um questionário de avaliação final global realizado após a conclusão da intervenção 

pedagógica. 

 

1.2. Enquadramento do estudo no Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º ciclo do 

Ensino Básico e no Ensino Secundário 

 

O estudo descrito neste relatório decorreu no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional do curso de Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário da Universidade do Minho, sendo esta a última etapa para a conclusão 

do ciclo de estudos. O enquadramento do Estágio Profissional neste curso de formação inicial de 

professores está ilustrado no Quadro 1.1. 

A unidade curricular Estágio Profissional é constituída por seis módulos, três dos quais 

lecionados no primeiro semestre e os restantes três no segundo semestre, decorrendo em 

simultâneo com outras unidades curriculares. Os módulos – Observações de Práticas de Educação 

em Biologia e Geologia e Intervenção Pedagógica – decorrem numa escola de Ensino Básico e/ou 

Secundário, segundo a orientação do supervisor de estágio da Universidade do Minho e da 

orientadora cooperante da respetiva escola. Os restantes módulos são lecionados na Universidade. 

Este modelo de estágio dá privilégio à prática pedagógica e valoriza a preparação de profissionais 

reflexivos e críticos capazes de atuar em diferentes contextos educativos (v. Vieira, 2012). A 

formação está assim, orientada para o desenvolvimento do papel pró-ativo do aluno estagiário 

através de um processo de colaboração entre o supervisor da universidade, a orientadora 

cooperante e a colega de estágio. O processo de supervisão é fundamental para a emancipação 
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do aluno estagiário e tem como finalidade conceder-lhes a vontade e a capacidade de participação, 

individual e coletiva, na (re)construção da pedagogia escolar (Vieira, 2009 e 2014). 

 
Quadro 1.1: Estrutura do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário da Universidade do Minho 

   1ºANO    

 
Metodologia do Ensino da Biologia e Geologia I Metodologia do Ensino da Biologia e Geologia II 

 

 
Correntes Fundamentais da Pedagogia Coordenação Educativa e Direção de Turma 

 

 
Desenvolvimento Curricular Psicologia da Motivação e da Aprendizagem 

 

 
Sociologia da Educação e Profissão Docente Tecnologia Educativa 

 

1º
 S

EM
ES

TR
E Seminário em Biologia Seminário em Geologia 

2
º S

EM
ESTR

E 

      

      

Avaliação e Conceção de Materiais Didáticos de 

Biologia e Geologia 

  

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 

- Intervenção Pedagógica 

- Gestão de Problemas de 

Comportamento e de Aprendizagem 

- Seminário em Biologia ou Geologia 

 Ética e 
Deontologia 
da Prática 
Docente1 

Organização 
da Escola1 

Psicologia da 
Adolescência1 

  

  ESTÁGIO PROFISSIONAL 

- Observação de Práticas de Educação 

em Biologia e Geologia 
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Leganda – Nota 1: Unidades curriculares opcionais sendo o aluno o responsável pela escolha de apenas uma opção.  

 

A abordagem reflexiva na formação inicial e contínua de professores é defendida por 

Zeichner (1993,) Schön (2000), Alarcão (2003 e 2013) e Vieira (2014). Assim, a postura crítica e 

reflexiva deve ser promovida na iniciação à prática profissional sendo componentes fundamentais 

e que caracterizam todo o estágio profissional:  

 

“ (…) a formação reflexiva de professores visa a sua emancipação profissional, mediante o 

desenvolvimento dos saberes disciplinar, didático e criativo, mas também das capacidades de ação 
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educativa, auto-regulação, comunicação e negociação, e ainda de um postura crítica face aos 

contextos profissionais.” (Vieira, 2006: 19)  

 

Um professor é, segundo Pérez Gómez (1998) um profissional autónomo quando reflete de 

forma crítica sobre a prática de forma a compreender as características do processo de ensino-

aprendizagem. O professor tem assim um papel ativo na educação e não um papel meramente 

técnico que se remete ao cumprimento de normas (Alarcão, 2013). O professor deve então, 

desenvolver um olhar critico sobre as suas práticas e tentar compreender os fatores que a 

promovem e que a limitam (Paiva et al, 2006).  

Para Zeichner (1993) os professores reflexivos examinam o seu ensino tanto na ação como 

sobre ela. Segundo Alarcão (2013): 

 

“ Ao estudar a atuação dos profissionais (não necessariamente professores), Schön distingue entre 

reflexão na ação e sobre a ação como formas de desenvolvimento profissional. No primeiro caso os 

profissionais refletem no decurso da própria ação sem a interromperem, embora com brevíssimos 

instantes de distanciamento. Chamemos-lhe um diálogo com a própria situação. No segundo caso 

reconstroem mentalmente a ação, a posteriori, para a analisarem.” (Alarcão, 2013: 176) 

 

A constante necessidade de resolver problemas relacionados com a prática profissional 

proporcionou a ideia de reflexão o que obriga o professor a questionar e examinar a sua prática 

de modo a melhorar a sua intervenção pedagógica. Freire (2012) afirma que a formação docente 

deve causar a indagação do educador. Desta forma, no âmbito da educação existe uma 

interligação entre prática e reflexão uma vez que, a prática educativa origina inúmeras 

oportunidades de reflexão.   

 

1.3. Objetivos do estudo 

 

A estratégia de intervenção pedagógica incide na exploração da coavaliação em simultâneo 

com o conhecimento disciplinar no âmbito das temáticas Atividade Sísmica, riscos e proteções 

das populações e da Estrutura Interna da Terra e tem subjacente os seguintes objetivos de 

aprendizagem:  

 

 Desenvolver capacidades de avaliação da aprendizagem;  

 Desenvolver capacidades de reflexão sobre os processos de aprendizagem;  

 Desenvolver capacidades de cooperação na avaliação da aprendizagem; 
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 Desenvolver capacidades de argumentação; 

 (Re)construir representações sobre o papel da avaliação na aprendizagem; 

 (Re)construir conhecimentos científicos sobre Atividade Sísmica; 

 (Re)construir conhecimentos científicos sobre a Estrutura Interna da Terra. 

 

Para além dos objetivos de aprendizagem foram também estabelecidos objetivos de 

investigação, que estão dirigidos ao trabalho do aluno estagiário ao seu desenvolvimento 

profissional e que são parte integrante da avaliação da intervenção pedagógica.  

 

 Caracterizar biograficamente o grupo de alunos participantes no estudo; 

 Caraterizar as práticas de avaliação experienciadas pelos alunos em anos letivos anteriores; 

 Identificar as perceções e as representações prévias dos alunos sobre a avaliação das aprendizagens; 

 Identificar o valor educativo atribuído à avaliação em documentos oficiais orientadores do processo de 

ensino e de aprendizagem;  

 Compreender a natureza do processo de coavaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 

7ºano de escolaridade em Ciências Naturais; 

 Identificar o valor educativo atribuído ao processo de coavaliação no desenvolvimento da aprendizagem 

pelos alunos de 7º ano de escolaridade em Ciências Naturais; 

 Identificar as dificuldades sentidas na execução da coavaliação das aprendizagens pelos alunos de 7º 

ano de escolaridade em Ciências Naturais. 

 

Os três primeiros objetivos incidem na caracterização do contexto educativo em que a 

intervenção pedagógica foi desenvolvida e os restantes estão focalizados na avaliação da 

intervenção pedagógica.  

 

1.4. Relevância do estudo 

 

A relevância deste estudo incide no contributo da coavaliação para a aprendizagem e nos 

possíveis impactos que poderá ter tanto nos alunos do 7ºano assim como na aluna estagiária.  

A intervenção pedagógica assenta numa visão de avaliação da aprendizagem como uma 

prática de cariz reflexivo, corresponsável e parte integrante de todo o processo de aprendizagem 

(Machado, 2013). Deste modo, as práticas de avaliação são transformadas em tempo de 

aprendizagem em que os alunos podem aprender uns com os outros tornando-os assim sujeitos 

ativos. Esta visão de avaliação permite aos alunos identificar e reconhecer erros, compreender as 
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dificuldades experienciadas e procurar ações que melhorem as aprendizagens futuras e desta 

forma aprender a aprender: 

 

“Aprender a aprender conlleva saber como detetar las próprias dificuldades o incoherencias, 

compreender por qué se tienen, y tomar decisiones para superarlas.” (Sanmartí, 2011: 160) 

 

A forma de ensinar é algo muito importante que pode proporcionar aos alunos 

conhecimento substantivo, epistemológico e processual desenvolvendo o espirito crítico e a sua 

autonomia no processo de aprendizagem, encorajando o aluno a elaborar as suas próprias 

estratégias. Assim, pretende-se facilitar a aquisição de competências de aprendizagem e de valores 

que permitam tornar o aluno mais capaz. Porém, este processo de aprendizagem tem de ser 

encarado como uma tarefa coletiva: 

 

“ (…) alunos e professores são vistos como consumidores críticos (e não passivos) e produtores 

criativos do saber, co-gestores dos processos de ensino e aprendizagem, e parceiros na negociação 

pedagógica”(Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007: 6) 

 

Esta visão de educação aproxima o aluno do saber e do processo de aprendizagem, sendo 

o aluno considerado como “consumidor crítico e produtor criativo do saber” (Vieira, 1998: 38) e 

o professor visto como um facilitador da aprendizagem (Vieira, 1998). Esta perspetiva implica a 

democratização do ensino com ganhos no processo de ensino e aprendizagem tanto para o 

professor como para os alunos:  

 

“Se valorizarmos a emancipação (inter)pessoal e a transformação social como metas educativas, 

então a autonomia torna-se num interesse colectivo e num ideal democrático, e portanto a autonomia 

do professor e do aluno constituem dois lados da mesma moeda.” (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 

2007: 45). 

 

A democratização do ensino, ao assentar na pedagogia para a autonomia, permite aos 

alunos assumirem um papel pró-ativo no processo de aprendizagem e possibilita ao professor 

desempenhar o papel de orientador dos alunos nas aprendizagens.  
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1.5. Limitações do estudo 

 

As principais limitações do presente estudo prendem-se com o período temporal 

estabelecido para a execução da intervenção pedagógica e com a aplicação da técnica de análise 

de conteúdo dos dados recolhidos. 

A intervenção pedagógica realizou-se num curto espaço temporal e desenvolveu processos 

de aprendizagem com os quais os alunos não estão familiarizados, o que implicou algumas 

limitações, entre as quais a impossibilidade de discussão de alguns dados com os alunos. A 

discussão, em grupo turma, de algumas respostas dadas pelos alunos iria promover uma melhor 

reflexão da aprendizagem, assim como uma avaliação mais rigorosa dos dados recolhidos.  

A aplicação da técnica de análise de conteúdo dos dados recolhidos acarretou também 

alguns condicionalismos. A subjetividade interpretativa inerente à análise de conteúdo associada 

à inexperiência da aluna estagiária na aplicação desta técnica dificultou a análise realizada às 

questões de resposta aberta e consequentemente a impossibilidade de explorar alguns dados com 

os alunos. Porém, houve a tentativa de minimizar esta dificuldade através da implementação de 

alguns procedimentos metodológicos explícitos no capítulo III.  

 

1.6. Estrutura geral do relatório 

 

O presente relatório encontra-se estruturado em seis capítulos. Os vários capítulos são 

iniciados com uma introdução que tem como finalidade apresentar os assuntos que serão 

abordados de modo a auxiliar a leitura.  

O Capitulo I – Apresentação e enquadramento do estudo no contexto da formação inicial de 

professores – inclui a apresentação sumária do estudo, o enquadramento do mesmo no Mestrado 

em Ensino de Biologia e Geologia no 3ºciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da 

Universidade do Minho, a indicação dos objetivos de aprendizagem e de investigação, a 

explicitação da relevância do estudo e as suas principais limitações detetadas assim como a 

indicação da estrutura do presente relatório.  

O capítulo II – Avaliação das aprendizagens: Uma revisão de literatura – incide numa revisão 

da literatura e das obras que são relevantes para a apresentação de uma súmula das principais 

ideias que acentuam o quadro teórico subjacente.  
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O capítulo III – Metodologia de Investigação – apresenta os procedimentos utilizados na 

caracterização do contexto educativo e na avaliação da intervenção pedagógica.  

O capítulo IV – Intervenção pedagógica – inclui a caracterização dos alunos participantes 

no estudo e do contexto educativo assim como a descrição da estratégia de intervenção 

pedagógica.  

O capítulo V – Avaliação da Intervenção Pedagógica – incide na apresentação e análise dos 

dados recolhidos durante a intervenção pedagógica de acordo com os objetivos estipulados que 

permitem identificar o impacto educativo da intervenção pedagógica e as dificuldades sentidas na 

consecução das atividades de aprendizagem.  

O capítulo VI – Conclusões, implicações e sugestões – apresenta as principais conclusões 

do presente estudo, as implicações educacionais, sugestões para futuras investigações e a 

transformação de um Eu Pessoal num Eu Profissional. 

As referências bibliográficas e os anexos essenciais a uma melhor compreensão do presente 

estudo são apresentados no final do relatório.  
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II – AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS: Uma revisão de literatura 

 

Introdução 

 

No presente capítulo efetua-se uma abordagem ao quadro teórico que sustenta o 

desenvolvimento e a conceção da estratégia de intervenção pedagógica. Este capítulo encontra-se 

estruturado em duas secções, a primeira incide na exploração das diferentes modalidades de 

avaliação: a avaliação diagnóstica, formativa, sumativa e formadora; a segunda secção contempla 

a avaliação como um processo de regulação das aprendizagens.  

 

2.1. Modalidades de avaliação das aprendizagens 

 

A avaliação está presente ao longo da nossa vida e em muitas das atividades que realizamos 

na nossa existência. Somos sujeitos a processos de avaliação, quer nas nossas decisões pessoais, 

quer nas nossas decisões profissionais tanto no trabalho como na escola. Posto isto, seria 

expectável que o ser humano fosse capaz de encarar a avaliação de forma natural e sem medos 

e/ou receios. Porém, esta é ainda encarada com alguma ânsia e apreensão principalmente em 

contexto escolar embora que, atualmente, seja considera parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem:  

 

“ A avaliação entendida como atividade crítica de aprendizagem é parte integral e dinâmica da 

educação” (Álvarez Méndez, 2002: 53) 

 

A avaliação é encarada, pela maioria das pessoas, de duas diferentes formas: para alguns 

é sinonimo de êxito para outros de insucesso:  

 

“ (…) tudo se passa como se, à volta da ideia de avaliação, se tivesse construído um espaço ideológico, 

estruturado por dois pólos: um pólo negativo organizado em torno das noções de repressão, selecção, 

sanção e controlo, e um pólo positivo organizado em torno das noções de progresso, mudança, 

adaptação, racionalização.” (Barbier, 1990 cit in Machado, 2013: 13). 

 

Há a necessidade de recuperar o sentido positivo da avaliação educativa e encará-la como 

uma atividade que estimula a seguir em frente, aprendendo cada vez mais (Álvarez Méndez, 

2002). A cotação negativa atribuída à avaliação é, então, algo que é urgente e necessário mudar: 
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“ (…) torna-se urgente diluir as representações negativas que perduram em torno do próprio processo 

avaliativo – única forma de revalorizar a avaliação e de contribuir para que esta passe a ser utilizada 

como um recurso para melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos alunos” (Lopes & 

Silva, 2012: 2). 

 

Atualmente, o Despacho Normativo nº 1-F/2016 redefine os princípios orientadores da 

avaliação das aprendizagens e define a dimensão formativa da avaliação como integradora e 

indutora de melhorias no ensino e na aprendizagem. Informa ainda que:  

 

“(…) as dinâmicas de avaliação visam, em primeiro lugar, a melhoria das aprendizagens, que a 

avaliação contínua deve ser o instrumento por excelência da avaliação interna e que importa dinamizar 

uma leitura de complementaridade entre a informação interna, recolhida sistematicamente na escola, 

e os dados nacionais gerados por instrumentos de avaliação externa adequados às finalidades de 

apoio à aprendizagem, considera-se pertinente instituir um regime de avaliação e de certificação que 

tenha como principal objetivo a melhoria da qualidade das aprendizagens.”. 

 

 Na secção II – Avaliação interna – deste despacho, o artigo 9º é referente às modalidades 

de avaliação:  

 

“A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola, compreende as 

seguintes modalidades de avaliação: 

a) Diagnóstica; 

b) Formativa; 

c) Sumativa.” 

 

O presente capítulo visa a exploração das modalidades de avaliação acima referidas 

presentes no Despacho Normativo nº 1-F/2016 assim como a modalidade de avaliação formadora 

que não está presente neste documento.  

 

2.1.1. Avaliação diagnóstica 

 

A avaliação diagnóstica tem como finalidade explorar ou identificar algumas características 

do aluno de forma a escolher a estratégia mais adequada a essas mesmas características (Hadji, 
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1994). Esta visão está também descrita no despacho acima referenciado em que esta modalidade 

de avaliação tem como objetivos: 

 

“1 - A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação 

do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a orientação 

escolar e vocacional. 

2 - No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes dos 

diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos 

e a adoção de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos.” 

 

A avaliação diagnóstica pretende, assim, determinar a situação dos alunos antes de se 

iniciar qualquer processo de ensino-aprendizagem (Hadji, 1994; Jorba & Sanmartí, 2000; Pinto & 

Santos, 2006; Ferreira, 2007). Esta modalidade de avaliação analisa os pré-requisitos dos alunos 

de modo a verificar o domínio de certos objetivos, classificar os seus interesses e aptidões e 

averiguar o percurso de aprendizagem (Ferreira, 2007). Deste modo, constitui o ponto de partida 

através do qual o professor deve orientar ação e as tomadas de decisões relativamente ao processo 

de ensino-aprendizagem de forma a adequar o tipo de estratégias que será desenvolvido ao longo 

das aulas (Pinto & Santos, 2006; Ferreira, 2007). Segundo Hadji, (1994: 62) “ esta ação deveria 

efetuar-se não somente ‘pela negativa’, em relação àquilo que deve ser adquirido, mas também 

‘pela positiva’, para valorizar as competências existentes que poderão constituir outros tantos 

pontos de apoio para a formação”. Há então a possibilidade de, inicialmente, se adequar as 

estratégias, as atividades, os conteúdos e os objetivos com o intuito de se criar condições 

pedagógicas que proporcionem o desenvolvimento do sucesso educativo dos alunos (Ferreira, 

2007). 

A avaliação diagnóstica cria as condições necessárias, fornecendo informação útil, para 

melhorar a planificação das aprendizagens pelo professor. Esta planificação é possível devido à 

determinação de possíveis dificuldades que poderão surgir no decorrer do processo ensino-

aprendizagem: 

 

“Daí que a principal finalidade de avaliação diagnóstica consiste em determinar o grau de preparação 

do aluno antes de iniciar uma unidade de aprendizagem, já que determina o seu nível prévio e 

possibilita averiguar possíveis dificuldades que possa ter no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem.” (Ferreira, 2007: 24). 
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A possibilidade de responder às necessidades e às dificuldades dos alunos através da 

modificação ou da adaptação de estratégias permite que o processo ensino-aprendizagem se inicie 

sustentado em bases mais sólidas (Jorba & Sanmartí, 2000). Porém, é necessário salientar a 

necessidade de considerar os dados fornecidos pela avaliação diagnóstica como temporários de 

forma a não “rotular” os alunos para sempre (Ferreira, 2007).  

Assim sendo, a avaliação diagnóstica é “um conjunto de indicações que caracterizam o 

nível a partir do qual aluno e professor, em conjunto, consigam um progresso na aprendizagem” 

(Ferreira, 2007: 24), principalmente quando se perspetiva que os alunos devem participar e 

intervir de forma ativa em todo o processo de ensino-aprendizagem, de forma a desenvolver 

condições que proporcionem a construção das suas aprendizagens.  

 

2.1.2. Avaliação formativa 

 

A avaliação formativa tem uma finalidade pedagógica e possui como característica principal 

o fato de estar integrada no processo de ensino-aprendizagem (Hadji, 1994; Perrenoud, 1999; 

Santos et al, 2010; Ferreira, 2007; Sanmartí, 2007). O seu principal objetivo é contribuir para a 

melhoria do processo de aprendizagem dos alunos dando informações ao professor sobre as 

condições em que está a decorrer a aprendizagem (Hadji, 1994; Valadores & Graça, 1998; 

Perrenoud, 1999; Leite & Fernandes, 2002; Pinto & Santos, 2006; Ferreira, 2007; Sanmartí, 

2007; Lopes & Silva, 2012). Deste modo, é para Hadji (2001: 20) necessário “considerar-se 

primeiramente que a avaliação formativa é uma avaliação informativa”. É nesta lógica que esta 

modalidade de avaliação está descrita no artigo 11º da secção II – Avaliação interna – do Despacho 

Normativo nº 1-F/2016: 

 

“Avaliação formativa 

1 - A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de ensino e 

de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

2 - Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 

a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita conhecer 

a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de medidas e 

estratégias pedagógicas; 

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em que 

ocorrem; 
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c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes técnicas e 

instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem.” 

 

A esta modalidade de avaliação podemos associar três ideias-chave: a regular (processos), 

reforçar (êxitos) e remediar (dificuldades) (Leite & Fernandes, 2002). Tem como funções principais 

informar os diversos intervenientes no ato educativo acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

regular o ensino e a aprendizagem de forma atempada no sentido de encaminhar o processo 

realizado pelo aluno e o feedback sobre as etapas conseguidas com êxito e as dificuldades 

encontradas (Hadji, 1994; Jorba & Sanmartí, 2000; Leite & Fernandes, 2002; Ferreira, 2007). De 

forma a cumprir as suas intenções, a avaliação formativa tem que ser sistemática e contínua, ou 

seja, tem que acompanhar todo o processo de formação (Leite & Fernandes, 2002). Assim, a 

avaliação formativa informa o professor dos efeitos reais do seu trabalho pedagógico que, posto 

isso, poderá regular a sua ação e informa também o aluno que toma consciência das dificuldades 

que encontra no seu percurso (Hadji, 2001; Ferreira, 2007). Álvarez Méndez (2002: 124) refere 

que “se investimos o conhecimento que obtemos na melhoria das nossas práticas e na melhoria 

da aprendizagem de quem connosco aprende, a avaliação desempenhará a função formativa”. 

Implica, portanto, flexibilidade e vontade de adaptação por parte do professor pois “uma avaliação 

que não é seguida por uma modificação das práticas do professor tem poucas chances de ser 

formativa” (Hadji, 2001: 21). A avaliação pretende fazer “o balanço do estado real do aluno em 

relação ao estado esperado” (Pinto & Santos, 2006: 23) tentando criar melhores condições de 

aprendizagem:  

 

“As correções a serem feitas com o objetivo de melhorar o desempenho do aluno, e que concernem 

portanto tanto à ação de ensino do professor quanto à atividade de aprendizagem do aluno, são 

escolhidas em função da análise da situação, tornada possível pela avaliação formativa” (Hadji, 2001: 

21).  

 

Este tipo de avaliação ocorre durante a ação, ou seja, durante o tempo em que a 

aprendizagem dos alunos ainda está a decorrer, enquanto os resultados ainda podem ser 

influenciados (Lopes & Silva, 2012). Numa avaliação formativa quando realizada pelo professor 

como prática integrada no trabalho diário de sala de aula, o rendimento escolar não é visto como 

um número baseado em resultados obtidos nos testes, mas como o crescimento mensurável do 

aluno ao longo do tempo (Lopes & Silva, 2012). Por isso, Abrecht (1994: 18) afirma que“ não é 

uma verificação dos conhecimentos. É antes o interrogar-se sobre um processo”. Deste modo, há 
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um maior interesse nos procedimentos e nas tarefas do que nos resultados obtidos (Hadji, 1994; 

Jorba & Sanmartí, 2000; Pinto & Santos, 2006; Ferreira, 2007; Lopes & Silva, 2012). O professor 

tem, então, que averiguar o conhecimento dos alunos, as conceções alternativas e as falhas na 

aprendizagem de modo planificar as aulas e as suas práticas com o objetivo de ajudar os alunos 

a atingirem o nível máximo das suas competências (Lopes & Silva, 2012). Isto leva o professor a 

observar de forma mais metódica os seus alunos, a compreender melhor os seus funcionamentos 

com o intuito de proceder aos ajustamentos que considerar pertinentes (Perrenoud, 1999). Esta 

modalidade de avaliação pode então “tornar os professores mais capazes de fazer com que a 

aprendizagem seja mais significativa para todos os alunos, a partir da utilização sistemática da 

avaliação formativa” (Lopes & Silva, 2012). Por isso, quando, realizada de forma contínua em sala 

de aula, tem várias vantagens: a regulação do processo de aprendizagem através da adoção de 

medidas de recuperação ou de estratégias de ensino individualizadas, a análise do processo 

didático com o intuito de o melhorar e adotação atempada de medidas de intervenção face às 

dificuldades e aos erros dos alunos (Perrenoud, 1999; Jorba & Sanmartí, 2000; Leite & Fernandes, 

2002; Ferreira, 2007). Segundo Ferreira (2007: 28) é de destacar a função pedagógica da 

avaliação formativa pois " não visa a sanção e a punição dos alunos, porque os seus erros são 

considerados normais no percurso de aprendizagem, devendo, por isso, ser objecto de exploração 

e análise”. O professor procura, então, detetar as dificuldades, os erros dos alunos e as suas 

causas, para conseguir intervir e encontrar mecanismos que ajudem os alunos a superá-los, 

modificando, deste modo, as suas estratégias (Abrecht, 1994; Jorba & Sanmartí, 2000; Ferreira, 

2007). Desta forma, na avaliação formativa a regulação e gestão dos erros são da responsabilidade 

do professor (Quinquer, 2000). Evidencia-se os efeitos que a informação resultante da observação 

e da reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem produz na atuação do professor pois é a ele 

que cabe o seu desenvolvimento, ou seja, “(…) o principal agente da regulação é o professor “ 

(Pinto & Santos, 2006: 32). 

Porém, segundo Perrenoud “para se adaptar o ensino, não basta mais, por exemplo, 

reexplicar, desacelerar o ritmo, voltar para trás ou adotar um modo mais concreto de exposição” 

(1999: 121) uma vez que, os alunos que constituem uma turma por mais que sejam selecionados 

serão sempre um grupo heterogéneo. Os alunos não progridem todos ao mesmo ritmo e da 

mesma forma por isso nenhuma adequação, modificação ou ajuste corresponde à diversidade de 

necessidades. Para Perrenoud (1999: 121) “A única resposta adequada é a de diferenciar o 

ensino”. Procura-se então adaptar o ensino ao aluno: 
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“A avaliação formativa parece, então, um componente obrigatório de um dispositivo de individualização 

das aprendizagens, de diferenciação das intervenções e dos enquadramentos pedagógicos, até 

mesmo dos procedimentos de aprendizagem ou dos ritmos de progressão, ou ainda, dos próprios 

objetivos” (Perrenoud, 1999: 121). 

 

Se o ritmo não é igual para todos os alunos, se as dificuldades não são as mesmas e, mais 

ainda, porque as formas de resolver dificuldades semelhantes não têm de ser forçosamente 

idênticas, o ensino deverá, necessariamente, ser individualizado (Abrecht, 1994). A avaliação 

formativa ocorre durante o processo ensino-aprendizagem através da recolha de informação e visa 

adequar as estratégias e as atividades ao percurso de aprendizagens de cada aluno perspetivando, 

assim, o ensino individualizado (Ferreira, 2007).  

 

2.1.3. Avaliação formadora 

 

A avaliação formadora dá ênfase ao papel do aluno no processo de aprendizagem e ocorre 

quando os alunos refletem sobre como monitorizar essas aprendizagens (Lopes & Silva, 2012). A 

sua principal finalidade é que os alunos saibam direcionar as suas aprendizagens de forma a 

aprender e a melhorar progressivamente (Nunziati, 1990). A avaliação deixa, então, de ser uma 

atividade exclusiva do professor (Quinquer, 2000; Martín & Moreno, 2009). “O professor não se 

anula, muda simplesmente de papel. De transmissor de saber passa a organizador dos contextos 

e acompanhante privilegiado dos alunos nas aprendizagens” desempenhando assim um papel 

passivo (Pinto & Santos, 2006: 38). A avaliação desenvolvida pelo professor passa a ter uma 

função de ajuda no processo, mas não constitui por si só o seu núcleo. É o aluno que desempenha 

o papel ativo tornando-se protagonista da sua própria avaliação, este é o sentido da avaliação 

formadora (Nunziatti, 1990; Pinto & Santos, 2006; Lopes & Silva, 2012).  

A avaliação formadora ao implicar que o aluno assuma um papel ativo na sua aprendizagem 

propõe a autorregulação das aprendizagens através da realização de atividades de avaliação 

mútuas, coavaliação e autoavaliação através das quais os alunos possam construir um sistema 

pessoal para aprender progressivamente (Fons & Weissaman, 2000; Quinquer, 2000). A regulação 

continua, assim, a ser essencial para que a avaliação seja um contributo para a formação, contudo, 

esta tarefa de regulação pedagógica é fundamentalmente uma tarefa realizada pelo próprio aluno 

(Pinto & Santos, 2006). Desta forma, e sendo a avaliação um revelador de erros e de dificuldades, 
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pode através da compreensão das causas desses erros e dificuldades, tornar-se num instrumento 

ao serviço das aprendizagens. Porém, para que o erro possa ser ultrapassado é necessário que 

seja identificado e compreendido não só pelo professor, mas principalmente pelo próprio aluno. 

(Leite & Fernandes, 2002; Pinto & Santos, 2006; Ferreira, 2007; Sanmartí, 2007).A avaliação 

com finalidade formadora requer que o aluno consiga compreender as razões de uma dificuldade 

pois é a única maneira de superá-la (Sanmartí, 2007 e 2011). Neste sentido, os alunos devem 

não só reconhecer os seus erros mas fundamentalmente percebê-los e serem capazes de 

encontrar ações e definir estratégias para os ultrapassar: 

 

“Un estudiante, para aprender, debe llegar a saber cómo detectar sus dificultades o incoherencias, 

comprender por qué las tiene, y tomar decisiones para superarlas (…)” (Sanmartí, 2007: 70) 

 

É, então, necessário, principalmente nas escolas, mudar o estatuto do erro (Nunziati, 1990; 

Sanmartí, 2007). “Ora, uma fonte rica de informação para a compreensão de uma situação de 

aprendizagem é o erro” (Santos, 2000: 2). Sendo por isto, considerado um fenómeno inerente à 

aprendizagem. Na avaliação formadora é da responsabilidade do aluno regular a sua 

aprendizagem ajustando as suas próprias características ao ensino (Martín & Moreno, 2009). A 

capacidade de aprender está, assim, relacionada com a capacidade de o aluno autorregular a sua 

aprendizagem (Sanmartí, 2007). Esta modalidade de avaliação envolve, então, a capacidade de 

autoavaliação e autorregulação. O aluno torna-se assim o principal agente regulador da sua 

aprendizagem (Abrecht, 1994; Leite & Fernandes, 2002; Pinto & Santos, 2006; Sanmartí, 2007; 

Martín & Moreno, 2009).  

A avaliação formadora destaca-se no processo de ensino-aprendizagem por ser um percurso 

realizado pelo aluno. Envolve a consciencialização e a compreensão dos objetivos e dos critérios 

de avaliação utilizados pelo professor. No entanto, evidencia-se a necessidade de discutir e 

interpretar estes critérios e objetivos com os alunos de modo a ficarem claros e interiorizados por 

todos os intervenientes no processo educativo (Hadji, 2001). Desta forma, a integração dos alunos 

nos processos avaliativos passa pela sua inclusão na definição dos critérios de avaliação:  

 

“ La evaluación formadora postula que para los estudiantes desarrollen su capacidad de autorregularse 

es necesario que lleguen a apropiarse de los objetivos y los criterios de evaluación del professorado 

(…)” (Sanmartí, 2007: 61) 
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À medida que o aluno é mais capaz de se autorregular, mais autonomia tem na sua 

aprendizagem (Fons & Weissman, 2000). Desta forma, o aluno torna-se autónomo porém, salienta-

se que “de forma autónoma no significa sin ayuda” (Martín & Moreno, 2009: 116). Um aluno 

autónomo sabe como, quando e a quem pedir ajuda: 

 

“Lo que quiere decir es que el aprendiz sabe la ayuda que necesita porque se conoce y entende y 

valora la meta, sabe dónde buscar la ayuda, y sabe mantener el esfuerzo a lo largo del proceso 

identificando lo que está funcionando bien y lo que es preciso modificar” (Martín & Moreno, 2009: 

116) 

 

Porém, este processo não é fácil para os alunos pois identificar erros e encontrar ações 

para os superar requer tempo, embora este tempo seja considerado útil quando se pretende que 

exista aprendizagem (Sanmartí, 2011). Se a avaliação formadora não é uma prática habitual no 

quotidiano é expectável que, num primeiro momento, seja difícil para os alunos se familiarizarem 

com esta prática. Mas sem dúvida que o mais importante é iniciar estas tarefas de forma regular 

e sistemática na sala de aula. Para isso é necessário ao professor acompanhar estas tarefas dando 

uma explicação que justifique e que faça explicita a finalidade da tarefa (Martín & Moreno, 2009). 

Assim sendo, colocar em prática a avaliação formadora requer a realização de uma série de 

processos que para Martín & Moreno (2009:119) “aunque se presenten como secuencia, no 

suponen propiamente pasos, ya que muchos de ellos se realizan simultaneamente: 

 

 Identificar unos objetivos y considerarlos «dignos» del esfuerzo que supondrá alcanzarlos. 

 Tomar conciencia sobre lo que se sabe del tema; que el alumno explicite sus teorias implícitas. 

 Identificar unos indicadores que nos permitan ir sabiendo en qué medida vamos aproximándonos 

a los objetivos. 

 Cotejar durante al proceso objetivos e indicadores. 

 Pararse al final de la tarea y, antes de darla por acabada, revisarla. 

 Valorar si se podría haberla hecho mejor, incluso si no la modificamos, e identificar las causas 

(procesos) que explican por qué há salido así. 

 Valorar el grado de satisfacción com la tarea.” 

 

A avaliação formadora contribui, assim, para o aluno aprender a aprender (Valadares & 

Graça, 1998; Martín & Moreno, 2009, Sanmartí, 2011). 
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Face ao mencionado, a avaliação formadora enquadra-se num período designado por quarta 

geração de avaliação (Guba & Lincoln, 1989). Esta geração é sintetizada por Machado (2013: 50) 

da seguinte forma:  

 

“Objetivo da avaliação: Compreender e mudar, mas incluindo a medição, a descrição e o juízo sob 

novas formas; Papel do avaliador: O avaliador é um intérprete e um agente de mudança; Papel dos 

avaliados: Os avaliados são agentes ativos e participativos, colaborando, discutindo e negociando.” 

 

Na quarta geração de avaliação os alunos têm mais ação e participação e ocorre segundo Machado 

(2013: 55) “acentuação progressiva da avaliação nos sujeitos, para os sujeitos e em função dos 

sujeitos”.  

 

2.1.4. Avaliação sumativa 

 

A Avaliação sumativa é descrita no artigo 12º da secção II – Avaliação interna – do Despacho 

Normativo nº 1-F/2016 da seguinte forma:  

 

“1 - A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos. 

2 - A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar alunos e 

encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

3 - Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do 

aluno.” 

 

A avaliação sumativa é a prática avaliativa que tem mais tradição sendo por isso a mais 

comum no processo ensino-aprendizagem, desempenhando um papel preponderante no processo 

educativo (Hadji, 1994; Leite & Fernandes, 2002; Ferreira, 2007). Tem como finalidade avaliar os 

resultados do ensino expressos no nível de conhecimentos adquiridos pelos alunos, por isso 

privilegia a dimensão cognitiva e intelectual (memorização e compreensão) enquanto dimensões 

isoladas do desenvolvimento (Leite & Fernandes, 2002). Consiste, assim, num balanço das 

aprendizagens dos alunos através de testes e/ou exames elaborados pelos professores depois de 

várias sequências de ensino-aprendizagem (Leite & Fernandes, 2002; Sanmartí, 2002; Pintos & 

Santos, 2006; Ferreira, 2007; Santos et al, 2010; Lopes & Silva, 2012). Os testes pretendem 

medir a quantidade de conhecimentos adquiridos pelos alunos e aferir o grau de reprodução 



21 
 

desses conhecimentos (Leite & Fernandes, 2002). Esta modalidade de avaliação é pontual e 

realizada num determinado momento, principalmente no final do processo ensino-aprendizagem, 

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

& Graça, 1998; Jorba & Sanmartí, 2000; Ferreira, 2007; Lopes & Silva, 2012). Pode também ser 

realizada através de um processo acumulativo quando o balanço final tem em consideração uma 

série de balanços parciais (Hadji, 1994; Valadores & Graça, 1998; Ferreira, 2007). Visa certificar, 

medir e classificar os resultados das aprendizagens dos alunos no domínio dos conteúdos 

(Perrenoud, 1999; Ferreira, 2007; Santos et al, 2010; Lopes & Silva, 2012). Assim sendo, os 

professores utilizam os elementos da aprendizagem dos alunos para fazer julgamentos sobre o 

desempenho destes em relação aos objetivos de aprendizagem (Lopes & Silva, 2012). Através da 

classificação, a avaliação tem sido usada mais frequentemente para rotular os alunos e colocá-los 

em situações de insucesso ou exclusão e não para lhes facultar ajuda que conduza à compreensão 

das razões do insucesso e à forma de o ultrapassar (Lopes & Silva, 2012). A avaliação sumativa 

empobrece as aprendizagens e induz, nos professores, didáticas conservadoras e, nos alunos, 

estratégias utilitaristas (Perrenoud, 1999). Desta forma, esta modalidade de avaliação não propicia 

a aprendizagem pretende somente averiguar se as metas foram ou não alcançadas: 

 

“Classificamos quando procuramos apenas confirmar saberes adquiridos mas, neste processo quer 

os professores quer os alunos aprendem muito pouco. Se a avaliação for vista apenas como uma 

forma de certificação das aprendizagens e de classificação dos alunos, transforma-se num mero 

instrumento de distribuição que, na maioria dos casos, acaba em exclusão” (Lopes & Silva, 2012: 2). 

 

A avaliação sumativa exprime-se de forma quantitativa através da atribuição de uma nota 

num determinado ponto da escala de classificação adotada (Leite & Fernandes, 2002; Pinto & 

Santos, 2006; Ferreira, 2007). O artigo 13º – Expressão da avaliação sumativa – da secção II do 

Despacho normativo nº 1-F/2016 refere a seguinte escala: 

 

1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na 

atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as 

disciplinas, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens 

do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha 

de registo de avaliação. 

2 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode expressar 

-se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, no 1.º e 2.º período. 
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3 — No 2.º e 3.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa -se 

numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada 

de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a 

melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

 

As classificações obtidas são usadas para avaliar o rendimento escolar dos alunos e atribuir-

lhes uma classificação final (Perrenoud, 1999; Leite & Fernandes, 2002; Ferreira, 2007; Lopes & 

Silva, 2012). Porém, as notas atribuídas aos alunos nem sempre conseguem resumir de forma 

correta todo a trabalho por eles desenvolvido: 

 

“ (…) o significado das notas únicas é pouco claro pois elas nunca representam, realmente, o esforço, 

empenhamento e hábitos de trabalho dos alunos. Só o professor é que pode saber o que as notas 

significam e mesmo ele nunca consegue controlar todas as variáveis de modo a que a nota final tenha 

um significado verdadeiramente verdadeiro” (Leite & Fernandes, 2002: 25).  

 

Por isto, classificar não é nem pode ser sinónimo de avaliar. A classificação tem uma 

intenção seletiva pois resulta numa seriação dos alunos (Leite & Fernandes, 2002; Lopes & Silva, 

2012). É muitas vezes entendida como “uma mensagem que não diz de início ao aluno o que ele 

sabe, mas o que lhe pode acontecer se continuar assim até ao final do ano” (Perrenoud, 1999: 

12). Assim, expressa uma graduação em função da determinação de níveis de rendimento que 

serviram de base para os balanços pontuais e para o balanço final conduzindo à hierarquização 

dos alunos (Perrenoud, 1999; Leite & Fernandes, 2002; Pinto & Santos, 2006; Ferreira, 2007). 

De uma forma geral, esta modalidade de avaliação não tem segundo Lopes & Silva “influência 

positiva na aprendizagem dos alunos. Principalmente dos de baixo rendimento, já que, se for a 

principal forma de avaliação usada pelos professores, pode ser uma fonte de desmotivação para 

a aprendizagem” (2012: 6). A avaliação sumativa é, também, causadora de grandes tensões e 

ansiedade pois ao centrar-se nos resultados tem um grande peso institucional uma vez que das 

classificações obtidas dependem a aprovação ou a retenção dos alunos. O artigo 20º – Efeitos da 

avaliação sumativa – da secção IV do despacho normativo nº 1-F/2016 informa o seguinte:  

 

1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a: 

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo; 

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo; 

c) Renovação de matrícula; 

d) Certificação de aprendizagens. 
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A avaliação sumativa pode, então, assumir um carácter punitivo (níveis negativos) porém 

também pode possuir um carácter de premiação (níveis positivos) (Lopes & Silva, 2012). O grau 

de aquisição dos conhecimentos é transformado numa classificação e o julgamento desta 

classificação manifesta-se no êxito ou no fracasso, dizendo sobretudo “se o aluno é melhor ou pior 

do que os seus colegas” (Perrenoud, 1999: 12). Assim, o êxito e o fracasso são realidades 

socialmente construídas, tanto na sua definição global quanto na atribuição de um valor a cada 

aluno. (Perrenoud, 1999). Daqui resultam medidas de certificação, de promoção, de repetição e 

de seleção dos alunos (Perrenoud, 1999; Ferreira, 2007). Os resultados conseguidos são 

comunicados aos alunos, aos encarregados de educação e ao sistema (Hadji, 1994; Ferreira, 

2007; Lopes & Silva, 2012). Contudo, para Álvarez Méndez (2002) as práticas escolares têm vindo 

a demonstrar que nas escolas se examina e classifica muito mas avalia-se muito pouco. 

 

2.2. Avaliação como um processo de regulação da aprendizagem 

 

Nos dias de hoje, a avaliação das aprendizagens é uma componente primordial de todo o 

trabalho pedagógico. O significado da palavra avaliação está mais ampliado sendo por isso 

utilizado em vários contextos e encarado como elemento fundamental e integrante do processo 

ensino-aprendizagem (Jorba & Sanmartí, 2000; Sanmartí, 2002; Ferreira, 2007). Neste sentido, 

ensinar, aprender e avaliar são, na realidade, três processos inseparáveis (Pujol, 2007; Sanmartí, 

2002). 

A avaliação deve ser convertida numa forma de aprendizagem, num momento em que 

professor e aluno encontram-se na saudável intenção de aprender, avaliando para conhecer e 

desta forma aprender com a avaliação. Não é possível pensar na avaliação como um processo à 

parte do processo ensino-aprendizagem (Sanmartí, 2007). A avaliação deve ser entendida como 

um processo ativo, partilhado e contínuo sendo essencial que ocorra através da implementação 

de práticas avaliativas diversificadas que promovam a interação entre os alunos e entre alunos e 

professor, promovendo a troca de ideias e o desenvolvimento da aprendizagem, colocando o aluno 

no centro do processo avaliativo (Hadji, 1994; Álvarez Méndez, 2002). A avaliação tem que tornar 

o individuo consciente dos seus próprios erros e aprendizagens (Moreno & Córdoba, 2000). Assim, 

a avaliação não pode nem deve medir só resultados pois permite a identificação de dificuldades, 

a compreensão dessas dificuldades e a definição de ações e/ou estratégias para superá-las 
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condicionando, assim, o modo de ensinar mas e principalmente a forma de aprender dos alunos 

(Sanmartí, 2007). As atividades de coavaliação têm essa finalidade, pois permitem não só 

identificação de erros o reconhecimento das suas causas mas também a indicação de ações que 

possibilitem a melhoria das aprendizagens (Sanmartí, 2002 e 2007; Martín & Moreno, 2009). 

Desta forma, perspetiva-se a coavaliação como um processo de aprendizagem, inscrita numa visão 

formadora e de quarta geração de avaliação (v. Guba & Lincoln, 1989). 

Na coavaliação, segundo Sanmartí (2007: 67),“ El objetivo principal de la actividad era que 

los alumnos tomaran conciencia de las estrategias de resolución de problemas y se dieran cuenta 

de sus dificultades”. A coavaliação ou avaliação entre os pares estimula, desta forma, a 

participação dos alunos em atividades reflexivas que os ensinam a aprender com os erros 

cometidos com o intuito de melhorarem as aprendizagens:  

 

“ A literatura sobre autoavaliação e avaliação entre os pares aponta para a eficácia deste tipo específico 

de avaliação, que estimula um envolvimento ativo dos alunos no trabalho dos pares, incluindo-os em 

todo o processo avaliativo e perspetivando-os como participantes centrais. É um processo que motiva 

o aperfeiçoamento no desempenho escolar e o envolvimento dos alunos nas tarefas diárias. É um 

conceito de avaliação em que os alunos participam em atividades reflexivas que os levam a aprender 

com os erros cometidos, tornando-os críticos e capazes de atingir o sucesso na aprendizagem.” 

(Martins, 2009: 202). 

 

O erro é uma condição necessária para que os alunos aprendam a regular as suas 

aprendizagens. É necessário valorizar o erro e as falhas cometidas pelos alunos de forma a 

minimizar a sua cotação negativa. De maneira geral, o erro é considerado como algo negativo 

porém, ele é o ponto de partida para aprender, uma vez que só há possibilidade de aprender se 

houver erros para superar (Sanmartí, 2007). Portanto, há a necessidade de compreender os erros 

e de se criar condições para os ultrapassar (Hadji, 2001; Santos, 2002). Quando os alunos 

conseguem identificar os erros e corrigi-los, acontece aprendizagem (Santos, 2002). Na 

coavaliação, a possibilidade de o aluno identificar os erros dos colegas proporciona que ele se 

aperceba dos seus próprios erros como algo normal: 

 

“Normalmente los alunos detectan mejor los errores y aciertos en la producción de un compañero o 

compañera que en la suya (evaluación mutua o coevaluación), y al hacerlo es cuando reconocen los 

propios (autoevaluación)” (Sanmartí, 2011: 160) 
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O fato de aluno avaliador não conseguir ou não souber avaliar corretamente o colega não é 

um problema uma vez que o aluno avaliado pode manifestar o seu desacordo em relação à 

avaliação do colega. Com a possibilidade de demonstrar o seu desacordo, o aluno avaliado reforça 

as suas ideias e pode ainda favorecer a autoavaliação do aluno avaliador (Sanmartí, 2007). Para 

que esta avaliação se desenvolva da melhor forma os alunos têm de saber que a sala de aula é 

um espaço seguro, isto é, os alunos têm de ter certeza que os comentários dos colegas não são 

uma forma de os ridicularizar são, muito pelo contrário, uma forma de ajuda para melhorar a 

aprendizagem (Fons & Weissman, 2000). A coavaliação é, então, um processo simultaneamente 

externo e interno ao sujeito pois envolve outros mas implica igualmente o próprio (Santos, 2002).  

Assim sendo, a conceção de coavaliação como motor da aprendizagem só pode ser aplicada 

em aulas onde predomine o trabalho cooperativo (Sanmartí, 2007). A cooperação é, por isso, 

condição fundamental para o funcionamento desta estratégia: 

 

“Para que actividades de este tipo se puedan llevar a cabo com éxito se han tenido que promover en 

el aula actitudes de tipo cooperativo. Dicho de otra forma, los estudiantes deben valorar que pueden 

ayudarse mutuamente, que todos ellos pueden aportar alguna idea de interés, que tener errores no 

es un problema si se puede llegar a saber cómo superarlos, etc., y todo ello com el fin de que cada 

uno de los miembros del grupo aprendan más y mejor.” (Sanmartí, 2002: 301).  

 

 A avaliação torna-se útil se tiver como finalidade regular o processo de aprendizagem 

sendo, por isso, uma prática reguladora da atividade individual e conjunta (professor e aluno) no 

processo de ensino-aprendizagem. A utilização da avaliação como um instrumento de gestão e 

regulação requer a partilha das responsabilidades assim como implica o diálogo e a comunicação 

(Santos, 2002). A coavaliação é um processo que preza pela comunicação e pelo diálogo 

(Escamilla & Llanos, 1995; Sanmartí, 2007). Esta comunicação pode ser feita entre alunos e entre 

alunos e professor, pois incrementa a possibilidade de exprimir pontos de vista e fundamentá-los, 

Na coavaliação é através da comunicação que os alunos são colocados “ em situações de 

confronto, de troca, de interação, de decisão, que os forcem a explicar, a justificar, expor ideias, 

dar ou receber informações para tomar decisões, planear ou dividir o trabalho, obter recursos” 

(Perrenoud, 1999: 99).  

 As práticas de autoavaliação devem ser realizadas ao longo de todo o processo de 

aprendizagem dos alunos e serem adotadas, de forma frequente, na sala de aula uma vez que 

possibilitam a autonomia e a autorregulação do aluno na sua aprendizagem, havendo também a 
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responsabilização e consciencialização do que aprende, da forma que aprende e para que 

aprende. Deste modo, ocorre o desenvolvimento da capacidade do aluno gerir a sua própria 

aprendizagem (Vieira & Moreira, 1993). Os alunos devem, assim, desenvolver capacidades de 

autoavaliação e autorregulação de modo a melhorarem as suas aprendizagens: 

 

“ (…) cada estudiante debe aprender a autoevaluarse y autorregularse com el objetivo de que, poco a 

poco, constuya un sistema próprio y autónomo para aprender, y lo mejore progressivamente.” 

(Sanmartí, 2002: 295). 

 

Na coavaliação o mais importante para a regulação são os comentários e as ajudas que se 

geram quando as atividades são devolvidas aos colegas, é nesse momento que se origina uma 

autorregulação de verdade (Sanmartí, 2007). A partilha de experiências e opiniões que a 

coavaliação gere nos alunos permite o desenvolvimento de competências de autocorreção e de 

interajuda (Pinto, 1994).A avaliação entre os pares proporciona, assim, experiências ricas na 

reestruturação dos próprios conhecimentos, no desenvolvimento de responsabilidade e da 

autonomia e, ainda, na regulação das aprendizagens (Santos, 2002).  

  



27 
 

III – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Introdução 

 

O presente capítulo está estruturado em duas secções. A primeira secção está focalizada 

na descrição dos procedimentos de recolha e análise da informação que caracteriza o contexto 

educativo em que a intervenção pedagógica foi implementada. A segunda secção incide na 

avaliação educativa da intervenção pedagógica em função dos objetivos de investigação.  

 

3.1. Procedimentos seguidos na caracterização do contexto educativo da intervenção pedagógica 

 

A caracterização do contexto educativo em que a intervenção pedagógica foi desenvolvida 

incidiu nos seguintes objetivos de investigação:  

 Caracterizar biograficamente o grupo de alunos participantes no estudo; 

 Caraterizar as práticas de avaliação experienciadas pelos alunos em anos letivos anteriores; 

 Identificar as perceções e as representações prévias dos alunos sobre a avaliação das aprendizagens; 

 Identificar o valor educativo atribuído à avaliação em documentos oficiais orientadores do processo de 

ensino e de aprendizagem.  

 

A concretização dos objetivos anteriormente mencionados implicou a operacionalização de 

procedimentos de cariz quantitativo e qualitativo. Os procedimentos quantitativos consistiram na 

contabilização do número de respostas dos alunos o que permitiu calcular a frequência destas. 

Deste modo, a análise quantitativa permite estabelecer tendências da informação recolhida (v. 

Pardal & Lopes, 2011). No que se refere aos procedimentos qualitativos, estes consistiram na 

aplicação da técnica de análise de conteúdo (Esteves, 2006; Bardin, 2008; Pardal & Lopes, 2011; 

Coutinho, 2014). Esta análise foi realizada em função de categorias definidas com base na 

interpretação das respostas dos alunos. A unidade de análise reflete-se numa ou mais frases que 

exprimem um determinado sentido, sendo, deste modo, determinada de acordo com um critério 

semântico. A análise de conteúdo está associada à subjetividade (Pardal & Lopes, 2011) que está 

inerente à interpretação das respostas assim sendo, é importante que esta análise seja sujeita a 

processos de validação interna e se sujeite à crítica (Esteves, 2006). Deste modo, a subjetividade 

interpretativa foi minimizada aplicando os seguintes procedimentos: 
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I. Junção das respostas que constituem ideias equivalentes; 

II. Categorização das respostas, em diferentes momentos, pela aluna estagiária; 

III. Confrontação da categorização das respostas pela colega de estágio; 

IV. Confrontação e definição da categoria final pela aluna estagiária, pela colega de estágio, pela orientadora 

cooperante e pelo supervisor da universidade.  

 

Assim, utilizou-se um processo de validação da análise de conteúdo (v. Coutinho, 2014),  

O primeiro objetivo de investigação – Caracterizar biograficamente o grupo de alunos 

participantes no estudo – processou-se através da consulta e análise de documentos da direção 

de turma. O procedimento seguido implicou a quantificação do número de alunos envolvidos no 

estudo em função da idade, do sexo e da eleição da disciplina de ciências naturais como a 

disciplina preferida.  

O segundo e terceiro objetivo – Caraterizar as práticas de avaliação experienciadas pelos 

alunos em anos letivos anteriores e Identificar as perceções e as representações prévias dos alunos 

sobre a avaliação das aprendizagens - concretizou-se através da aplicação de um questionário aos 

alunos (Anexo 1) num momento que antecede a intervenção pedagógica. A relação existente entre 

os objetivos de investigação, as questões que constituem o questionário e a informação que se 

pretende obter através das respostas a essas questões encontra-se patente no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1: Relação entre os objetivos de investigação, as questões do questionário inicial e o tipo de informação a 

recolher 

Objetivo Questões Tipo de informação 

   

Identificar as perceções e as 

representações prévias dos 

alunos sobre a avaliação das 

aprendizagens 

Na tua opinião, quem é que tem capacidade de executar 

cada uma das seguintes tarefas? 

Responsável pelas 

tarefas de avaliação 

Consideras que ser avaliado pelos teus colegas é Positivo, 

Problemático ou Positivo e Problemático? Justifica a tua 

resposta. 

Valor da 

heteroavaliação 

   

Caraterizar as práticas de 

avaliação experienciadas 

pelos alunos em anos letivos 

anteriores 

Indica os ciclos/anos de escolaridade em que alguma vez 

fizeste a tua própria avaliação (autoavaliação) e/ou avaliaste 

os teus colegas (heteroavaliação). 
Incidência das 

práticas de 

avaliação realizadas 

pelos alunos 

Se na questão anterior assinalaste a opção sim em alguma 

das situações, indica para cada um dos momentos de 

avaliação a frequência com que realizavas a auto e/ou a 

heteroavaliação. 

 

A construção do questionário teve como finalidade conhecer a familiarização dos alunos 

com a avaliação. Este é constituído por duas secções, a primeira – Secção 1 - está focalizada nas 
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ideias, dos alunos, sobre a avaliação e a segunda – Secção 2 – incide na identificação das práticas 

de avaliação que os alunos já possam ter efetuado. O questionário é um instrumento de recolha 

de informação muito utilizado pois tem como uma das vantagens o anonimato, condição 

necessária para a autenticidade das respostas dadas (Pardal & Lopes, 2011; Coutinho, 2014). 

A secção 1 do questionário é composta por duas questões. A primeira questão – Na tua 

opinião, quem é que tem capacidade de executar cada uma das seguintes tarefas? – é 

categorizada como sendo uma pergunta de escolha múltipla em leque fechado. Esta questão 

permite que os alunos atribuam a capacidade de executar as tarefas de avaliação ao professor, ao 

aluno e ao professor e alunos. O procedimento adotado na análise dos dados consistiu na 

contagem do número de alunos que assinalam os ator(es) educativo(s) capazes de executar as 

diferentes tarefas de avaliação permitindo assim, constatar a opinião dos alunos face a quem tem 

capacidade de realizar as tarefas de avaliação. A segunda questão - Consideras que ser avaliado 

pelos teus colegas é Positivo, Problemático ou Positivo e Problemático? Justifica a tua resposta – 

é classificada como pergunta de escolha múltipla em leque fechado em que o inquirido dá a sua 

opinião sobre a heteroavaliação. Esta questão tem uma segunda componente categorizada como 

pergunta aberta. O tratamento de dados referente à primeira parte da questão consistiu na 

contagem do número de alunos que assinala cada uma das opções, enquanto que a segunda 

parte implica um procedimento qualitativo pois implica a categorização das justificações das 

escolhas efetuadas pelos alunos.  

A secção 2 do questionário é, também, constituída por duas questões. A primeira questão 

- Indica os ciclos/anos de escolaridade em que alguma vez fizeste a tua própria avaliação 

(autoavaliação) e/ou avaliaste os teus colegas (heteroavaliação) – é classificada como pergunta 

fechada (v. Pardal & Lopes, 2011). A análise de dados consistiu na contagem do número de alunos 

que já realizaram autoavaliação e/ou heteroavaliação. A segunda questão - Se na questão anterior 

assinalaste a opção sim em alguma das situações, indica para cada um dos momentos de 

avaliação a frequência com que realizavas a auto e/ou a heteroavaliação – é categorizada como 

sendo uma pergunta de escolha múltipla de avaliação ou estimação (v. Pardal & Lopes, 2011). 

Este tipo de pergunta introduz um aspeto quantitativo, que procura captar o grau de intensidade 

de um determinado assunto (Pardal & Lopes, 2011). Esta questão permite ao inquirido indicar em 

que momentos e com que frequência realiza a auto e heteroavaliação.  

O quarto e último objetivo de investigação - Identificar o valor educativo atribuído à avaliação 

em documentos oficiais orientadores do processo de ensino e de aprendizagem – concretizou-se 



30 
 

através da análise dos documentos oficiais que orientam a disciplina de Ciências Naturais. O 

procedimento seguido consistiu na identificação de segmentos de texto que, de forma explícita ou 

implícita, mencionam a avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem. Numa 

primeira etapa a seleção de textos foi realizada pela aluna estagiária e posteriormente submetida 

a apreciação da colega de estágio, da orientadora cooperante e ao supervisor da universidade. 

Esta apreciação contribui para diminuir a subjetividade inerente a este processo.  

 

3.2. Procedimentos seguidos na avaliação da estratégia de intervenção pedagógica 

 

A avaliação da intervenção pedagógica esteve focalizada nos seguintes objetivos de 

investigação:  

 Compreender a natureza do processo de coavaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 

7ºano de escolaridade em Ciências Naturais; 

 Identificar o valor educativo atribuído ao processo de coavaliação no desenvolvimento da aprendizagem 

pelos alunos de 7º ano de escolaridade em Ciências Naturais; 

 Identificar as dificuldades sentidas na execução da coavaliação das aprendizagens pelos alunos de 7º 

ano de escolaridade em Ciências Naturais. 

 

A consecução destes objetivos resultou da recolha e da mobilização de informação a partir 

das atividades de coavaliação e de um questionário de avaliação global da intervenção pedagógica. 

A análise de informação, proveniente destes instrumentos de investigação, implicou, mais uma 

vez, a realização de procedimentos qualitativos e quantitativos. Os procedimentos de natureza 

quantitativos consistiram na contabilização do número de respostas dadas pelos alunos. Os 

procedimentos de natureza qualitativa consistiram na aplicação da técnica de análise de conteúdo 

operacionalizada em função de categorias definidas com base na interpretação das respostas dos 

alunos. A unidade de análise foi determinada de acordo com o critério semântico que corresponde 

a uma ou mais frases que exprimem um determinado sentido. Com o intuito de validar as 

categorias e diminuir a subjetividade interpretativa aplicou-se os seguintes procedimentos: 

 

I. Junção das respostas que constituem ideias equivalentes; 

II. Categorização das respostas, em diferentes momentos, pela aluna estagiária; 

III. Confrontação da categorização das respostas pela colega de estágio; 

IV. Confrontação e definição da categoria final pela aluna estagiária, pela colega de estágio, pela orientadora 

cooperante e pelo supervisor da universidade. 
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O quadro 3.2 relaciona os objetivos de investigação e as fontes de informação utilizadas na 

consecução desses objetivos.  

 

Quadro 3.2: Relação entre objetivos de investigação e fontes de informação  

Objetivo 
Fontes de informação 

Questões Inst. Inv 

   

Compreender a natureza do 

processo de coavaliação 

das aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos 

do 7ºano de escolaridade 

em ciências naturais 

O que fiz errado? 

AtAp1 

AtAp2 

AtAp3 

Porque fiz errado? 

O que considero fundamental lembrar para futuras aprendizagens? 

A resposta do teu colega está bem explicada? 

O que sugeres para o teu colega melhorar em futuras situações? 

   

Identificar o valor educativo 

atribuído ao processo de 

coavaliação no 

desenvolvimento da 

aprendizagem pelos alunos 

de 7º ano de escolaridade 

em ciências naturais 

Qual é a importância que atribuis às atividades de coavaliação para a 

tua aprendizagem? 

QF Consideras que ter sido avaliado pelos teus colegas foi Positivo, 

Problemático ou Positivo e Problemático? Justifica a tua resposta? 

   

Identificar as dificuldades 

sentidas na execução da 

coavaliação das 

aprendizagens pelos alunos 

de 7º ano de escolaridade 

em ciências naturais 

Que dificuldades sentiste na realização de cada um das seguintes 

tarefas: 

QF 

 Autoavaliação da qualidade científica da tua resposta ao problema 

inicial quando respondeste à pergunta - Que alterações fazes à tua 

resposta? – após o comentário do teu colega à tua resposta. 

 Autoavaliação da qualidade científica da tua resposta ao problema 

inicial quando respondeste à pergunta - O que fiz errado? - após a 

discussão no grupo turma da resposta considerada cientificamente 

aceite. 

 Heteroavaliação da qualidade científica da resposta do teu colega 

ao problema inicial quando respondeste à pergunta - A resposta do 

teu colega está bem explicada? Porquê? 

 Identificação das causas para os erros e/ou falhas por ti cometidas 

quando respondeste à pergunta – Porque fiz errado?. 

 Heteroavaliação da qualidade das respostas do teu colega às 

perguntas - O que fiz errado? e Porque fiz errado? – quando 

respondeste à pergunta - As respostas do teu colega estão bem 

justificadas?. 

 Apresentação de sugestões para o teu colega melhorar o seu 

desempenho quando respondeste à pergunta - O que sugeres para 

o teu colega melhorar em futuras situações?  

 Definir as atitudes e/ou tarefas a assumir no futuro para melhorar 

o teu desempenho quando respondeste à pergunta - O que 

consideras fundamental lembrar para futuras atividades? 

Legenda – AtAp: Atividade de aprendizagem; Inst. Inv: Instrumentos de investigação; QF: Questionário final de avaliação global.  
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As questões apresentadas no Quadro 3.2 estão presentes nas três atividades de coavaliação 

realizadas no decorrer na intervenção pedagógica e no questionário final de avaliação global 

aplicado no fim da intervenção.  

A compreensão da natureza do processo de coavaliação das aprendizagens foi possível 

através de algumas questões presentes nas atividades de coavaliação. A análise das respostas às 

questões – O que fiz errado? e A resposta do teu colega está bem explicada? – permitiu identificar 

o enfoque da autoavaliação e da heteroavaliação respetivamente. A questão – Porque fiz errado? 

– possibilitou a identificação das causas para as falhas e/ou incorreções cometidas. A identificação 

de ações para melhorar o próprio desempenho e o desempenho dos colegas foi possível através 

da análise das respostas às questões - O que considero fundamental lembrar para futuras 

aprendizagens? e O que sugeres para o teu colega melhorar em futuras situações? – 

respetivamente. 

A identificação do valor educativo atribuído ao processo de coavaliação no desenvolvimento 

das aprendizagens concretizou-se a partir das questões - Qual é a importância que atribuis às 

atividades de coavaliação para a tua aprendizagem? e Consideras que ter sido avaliado pelos teus 

colegas foi Positivo, Problemático ou Positivo e Problemático? Justifica a tua resposta? – presentes 

no questionário final de avaliação global. A primeira questão é classificada como pergunta de 

resposta aberta pois permite plena liberdade de resposta ao aluno (v. Pardal & Lopes, 2011). No 

que se refere à segunda questão, esta é categorizada como pergunta de escolha múltipla em leque 

fechado (v. Pardal & Lopes, 2011), embora tenha uma segunda componente categorizada como 

pergunta aberta. O tratamento de dados referente à primeira questão implicou a aplicação da 

técnica de análise de conteúdo com recurso à categorização de respostas, esta análise qualitativa 

foi complementada com a análise quantitativa através da determinação de frequências. 

Relativamente à segunda questão, a primeira parte implicou a contagem do número de alunos 

que assinala cada uma das opções e a segunda parte implicou a categorização das justificações 

das escolhas efetuadas pelos alunos. 

A identificação das dificuldades sentidas pelos alunos no processo de coavaliação das 

aprendizagens concretizou-se através de uma questão de resposta aberta do questionário final de 

avaliação global. Esta questão é composta por sete alíneas em que o aluno identifica as 

dificuldades existentes nas diferentes questões que constituem a atividade de coavaliação. O 

procedimento seguido na análise da questão consistiu na análise de conteúdo sendo criadas 
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categorias para as dificuldades apontadas pelos alunos. A análise qualitativa foi complementada 

com a análise quantitativa através da determinação de frequências. 

 

  



34 
 

  



35 
 

IV – INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Introdução 

 

O presente capítulo incide na apresentação e na caracterização do contexto educativo em 

que decorreu a intervenção pedagógica e está estruturado em duas secções. A primeira secção 

contempla uma breve caracterização do grupo de alunos participantes no estudo, a caracterização 

das práticas de avaliação por eles experienciadas, a análise das perceções desses mesmos alunos 

acerca da avaliação das aprendizagens e, por fim, a identificação do valor educativo atribuído à 

avaliação pelos documentos oficiais orientadores do processo de ensino e de aprendizagem. A 

segunda secção apresenta uma descrição da intervenção pedagógica assente na exploração da 

avaliação como estratégia de aprendizagem.  

 

4.1. Caracterização do contexto educativo da intervenção pedagógica 

 

A caracterização do contexto educativo é iniciada com uma breve caracterização do grupo 

de alunos participantes no estudo. A intervenção pedagógica foi desenvolvida numa Escola 

Secundário/3, pertencente ao concelho de Barcelos do distrito de Braga. Foi implementada no 

ano letivo 2013/2014 numa turma de 7º ano de escolaridade com 26 alunos na disciplina de 

Ciências Naturais. O Quadro 4.1 apresenta o grupo de alunos participantes no estudo em função 

das seguintes características: sexo, idade e a eleição das Ciências Naturais como disciplina 

preferida.  

 
Quadro 4.1: Caracterização do grupo de alunos participantes no estudo 

Características 
Alunos (n=26) 

f % 

    

Sexo 
Masculino 17 65,4 

Feminino 9 34,6 

    

Idade (anos) 

11 9 34,6 

12 15 57,7 

13 2 7,7 

    

Disciplina preferida 
Ciências Naturais 8 30,8 

Outra disciplina 18 69,2 
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O grupo de alunos participante no estudo é constituído maioritariamente por alunos do sexo 

masculino. A idade dos alunos varia entre os 11,12 e 13 anos, verificando-se uma predominância 

maioritária no nível etário dos 12 anos. O nível etário dos 13 anos é representado apenas por um 

aluno enquanto o nível etário dos 11 anos é constituído por nove alunos. A eleição das Ciências 

Naturais como a disciplina preferida é indicada por um número significativo de alunos tendo em 

conta o vasto número de disciplinas que os alunos frequentam durante o ano letivo. É ainda de 

salientar que nos anos letivos anteriores, este grupo de alunos não frequentavam a escola em que 

decorreu a intervenção pedagógica.  

 

O contexto educativo da intervenção pedagógica rege-se não só pela caracterização dos 

alunos participantes no estudo mas também pela caracterização das práticas de avaliação 

vivenciadas por estes alunos, em anos letivos anteriores à implementação da intervenção 

pedagógica. O Quadro 4.2 mostra em que ciclos/anos de escolaridade os alunos realizavam 

práticas de auto e heteroavaliação. Os dados apresentados foram recolhidos através da 

contabilização das respostas dos alunos à questão – Indica os ciclos/anos de escolaridade em 

que alguma vez fizeste a tua própria avaliação (autoavaliação) e/ou avaliaste os teus colegas 

(heteroavaliação) – do questionário inicial (Anexo 1).  

 

Quadro 4.2: Perceção dos alunos acerca dos ciclos/anos de escolaridade em que realizaram atividades de auto e 

heteroavaliação (n = 26) 

Ciclos/Anos de escolaridade 

Alunos (f) 

Autoavaliação Heteroavaliação 

Sim Não Sim Não 

     

1º Ciclo 16 10 3 23 

     

2º Ciclo 
5º Ano 26 - 15 11 

6º Ano 26 - 20 6 

 

Uma primeira análise dos dados apresentados no Quadro 4.2 indica que no 1º Ciclo, a 

maioria dos alunos realizava autoavaliação contudo, as práticas de heteroavaliação só eram 

realizadas por um número muito reduzido de alunos. No 2º Ciclo, tanto no 5º ano como no 6º 

ano, todos os alunos realizavam autoavaliação porém, o mesmo não acontecia em relação às 

práticas de heteroavaliação que, apesar de, serem realizadas pela maioria dos alunos um número 

significativo ainda não tinha práticas em que realizava a avaliação dos colegas. No entanto, é de 
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referenciar um aumento das práticas de heteroavaliação destes alunos ao longo dos ciclos de 

ensino.  

Com o intuito de conhecer em que momentos e com que frequência os alunos realizavam 

a própria avaliação e a avaliação dos colegas procedeu-se à construção do Quadro 4.3. Neste 

quadro estão registados os diferentes momentos de avaliação e a frequência com que os alunos 

os realizavam. Os dados foram obtidos através da contabilização das respostas à questão – Se na 

questão anterior assinalaste a opção sim em alguma das situações, indica para cada um dos 

momentos de avaliação a frequência com que realizavas a auto e/ou a heteroavaliação. – presente 

no questionário inicial (Anexo 1). 

 

Quadro 4.3: Perceção dos alunos acerca dos momentos que realizaram atividades de auto e heteroavaliação (n = 26) 

Momentos de avaliação 

Autoavaliação Heteroavaliação 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 

vezes 
Nunca 

       

No final da execução de uma atividade de 

aprendizagem 
- 8 18 - 1 19 

No final de cada aula - 11 15 - 4 16 

No final da exploração de cada temática/ 

científica 
- 10 16 - 5 15 

No final de cada período letivo 25 1 - 5 9 6 

No final do ano letivo 24 2 - 7 8 5 

 

A frequência com que os alunos realizam auto e heteroavaliação varia muito nos diferentes 

momentos de avaliação. A análise dos dados do Quadro 4.3 permite destacar que, a maioria dos 

alunos assinala que nunca realiza auto e heteroavaliação no final da execução de uma atividade, 

no final de cada aula ou no final da exploração de uma unidade temática. Porém, é de referenciar 

uma predominância maioritária da realização da autoavaliação no final de cada período ou no final 

do ano letivo. No que se refere à heteroavaliação, salienta-se uma dispersão das respostas dos 

alunos relativamente à sua realização no final de cada período letivo e no final do ano letivo não 

se verificando, assim, um posicionamento primordial nestes dois momentos de avaliação.  

 

Após esta breve caracterização das práticas de avaliação experienciadas pelos alunos, 

procede-se, agora, à identificação das ideias prévias destes mesmos alunos sobre a avaliação das 

aprendizagens. O Quadro 4.4 mostra, na opinião dos alunos, quem tem a capacidades de realizar 

as tarefas referentes à avaliação. Os dados registados foram obtidos através da questão – Na tua 
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opinião, quem é que tem capacidade de executar cada uma das seguintes tarefas? – presente no 

questionário inicial (Anexo 1). 

 

Quadro 4.4: Opinião dos alunos acerca do ator educativo capacitado para executar tarefas de avaliação (n = 26) 

TAREFAS 

Alunos (f) 

Professor 
Professor E 

Aluno 
Aluno 

    

Atribuir uma classificação 23 3 - 

Enumerar progressos de aprendizagem 15 6 5 

Apontar razões para os erros científicos cometidos 14 12 - 

Apresentar sugestões para ultrapassar os erros científicos 

cometidos 
10 13 3 

Identificar erros, imprecisões e/ou omissões científicas 10 16 - 

Apresentar sugestões para ultrapassar as dificuldades sentidas 9 10 7 

Apontar razões para as dificuldades de aprendizagem sentidas 6 6 14 

Identificar dificuldades sentidas na realização das atividades de 

aprendizagem 
4 8 14 

Identificar dificuldades sentidas na compreensão das matérias 4 7 15 

 

Os dados do Quadro 4.4 permitem destacar que as três primeira tarefas – Atribuir uma 

classificação; Enumerar progressos de aprendizagem e Apontar razões para os erros científicos 

cometidos – competem, na opinião da maioria dos alunos, ao professor executar. A tarefa – 

Apontar razões para os erros científicos cometidos – embora seja atribuída maioritariamente ao 

professor, também é percecionada como sendo capaz de ser executada pelo professor em 

conjunto com o aluno. As tarefas – Apresentar sugestões para ultrapassar os erros científicos 

cometidos e Identificar erros, imprecisões e/ou omissões científicas – são assinaladas como 

sendo executadas primordialmente pelo professor em conjunto com o aluno. A opinião dos alunos 

evidencia claramente que as tarefas – Apontar razões para as dificuldades de aprendizagem 

sentidas; Identificar dificuldades sentidas na realização das atividades de aprendizagem e 

Identificar dificuldades sentidas na compreensão das matérias – são aquelas em que os alunos 

têm uma maior capacidade de execução.  

O Quadro 4.5 mostra a visão dos alunos acerca do carácter positivo, problemático e positivo 

e problemático da heteroavaliação das aprendizagens. Os dados registados foram obtidos a partir 

da análise das respostas à questão – Consideras que ser avaliado pelos teus colegas é Positivo, 

Problemático ou Positivo e Problemático? Justifica a tua resposta. – do questionário inicial (Anexo 

1). O somatório das frequências registadas no Quadro 4.6 é superior ao número total de alunos 
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porque cada um podia indicar mais do que uma razão para a valorização atribuída à 

heteroavaliação.  

 

Quadro 4.5: Razões apontadas pelos alunos para a valorização ‘positiva’, ‘problemática’ e ‘positiva e problemática 

atribuída à heteroavaliação (n = 26) 

VALORIZAÇÃO RAZÕES Alunos (f) 

POSITIVA 
E 

PROBLEMÁTICA 
(n = 16) 

Valorização Positiva   

Desenvolver a aprendizagem 7 

Obter o feedback dos colegas sobre a aprendizagem   7 

Tomar consciência dos erros cometidos/aspetos a melhorar 4 

  

Valorização Problemática  

Efetuar avaliações incorretas 8 

Efetuar comentários depreciativos 6 

Induzir/gerar conflitos 3 
   

POSITIVA 
(n = 8) 

Obter o feedback dos colegas sobre a aprendizagem   5 

Desenvolver a aprendizagem 3 

Tomar consciência dos erros cometidos/aspetos a melhorar 1 
   

PROBLEMÁTICA 
(n = 2) 

Efetuar avaliações incorretas 1 

Efetuar comentários depreciativos 1 

 

A heteroavaliação é assinalada pela maioria dos alunos como um processo que contribui 

de forma positiva e problemática para a aprendizagem. Porém, alguns alunos atribuem à 

heteroavaliação um valor positivo enquanto que, um número muito reduzido de alunos consideram 

que a esta tem unicamente um carácter problemático.  

A valorização positiva e problemática atribuída à heteroavaliação demonstra que, para estes 

alunos, a avaliação por parte dos colegas pode possuir vantagens e desvantagens. É, por um lado, 

um processo positivo pois pode permitir o desenvolvimento da aprendizagem, a obtenção do 

feedback dos colegas sobre a aprendizagem e a consciencialização dos erros cometidos e dos 

aspetos a melhorar. Por outro lado, a heteroavaliação é um processo problemático uma vez que 

podem ser efetuadas avaliações incorretas, comentários depreciativos e, ainda, gerar conflitos 

entre os alunos. Assim, a valorização problemática apresentada pelos alunos está relacionada com 

a ausência de capacidades de avaliação por falta de conhecimentos científicos, com a 

possibilidade da existência de comentários depreciativos e de conflitos que podem afetar o 

relacionamento interpessoal dos alunos. Deste modo, a valorização problemática permite o 

reconhecimento de possíveis constrangimentos relacionados com as relações interpessoais e com 
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a possibilidade de avaliações incorretas. Estas perspetivas estão ilustradas nas seguintes 

respostas:  

 

“Positivo porque posso e devo ouvir opiniões dos colegas de como estudar e como fazer as coisas 

mas também acho que pode ser problemático porque não têm experiência e podem dizer coisas 

erradas.” (A8, sublinhado nosso).  

 

“Às vezes é positivo porque eles dão sempre as suas opiniões e nós sabemos a opinião deles, e porque 

assim nós também temos um feedback para além dos professores mas também às vezes é 

problemático porque pode confundir-nos e às vezes se fizerem um comentário mais desagradável 

podem ferir-nos psicologicamente e por isso é que eu escolhi ambos.” (A16, sublinhado nosso) 

 

“Positivo pois ficávamos a saber o que os nossos colegas pensavam de nós como alunos mas por 

outro lado é problemático porque o colega pode não ser capaz de avaliar corretamente.” (A17, 

sublinhado nosso) 

 

“Eu acho que é positivo e problemático porque ao dizerem os nossos erros nós podemos tentar 

melhorá-los e assim aprendemos mais mas ao mesmo tempo pode ser problemático pois podem dizer 

coisas muito negativas que ninguém gosta de ouvir.” (A20, sublinhado nosso) 

 

“Pode ser positivo porque podem ajudar-nos a mudar certas coisas e assim aprender melhor e 

problemático porque a pessoa ao avaliar ao dizer, por exemplo, um defeito a pessoa pode não gostar 

e arranjar certos problemas que se podem vir a alargar à turma mais tarde.” (A22, sublinhado nosso) 

 

O valor unicamente positivo atribuído, pelos alunos, à heteroavaliação assenta nos mesmos 

aspetos positivos dos alunos que atribuem uma valorização positiva e problemática. No entanto a 

razão mais apontada é – Obter o feedback dos colegas sobre a aprendizagem – o que contribui 

para os alunos tomarem consciência das suas aprendizagens através dos feedbacks dados pelos 

colegas. As outras razões incidem no desenvolvimento da aprendizagem e consciencialização dos 

erros e dos aspetos a melhorar. 

 

“Eu acho que era positivo porque aprendemos ao saber o que os nossos colegas acham da nossa 

aprendizagem e da participação.” (A12, sublinhado nosso) 

 

“É positivo porque gostava de saber a opinião dos meus colegas, sobre o meu comportamento, assim 

como das aprendizagens científicas e das aulas de experiências.” (A13, sublinhado nosso) 

 



41 
 

“Escolhi positivo porque acho que é uma coisa boa e também pode contribuir para eu corrigir erros 

passados e posso aprender coisas novas.” (A10, sublinhado nosso) 

 

A valorização unicamente problemática da heteroavaliação incide nos mesmos aspetos 

problemáticos dos alunos que atribuem uma valorização positiva e problemática.  

 

“Iria ser problemático porque quem se enquadra nesse parâmetro é o professor porque ele anota o 

comportamento e a participação logo os colegas podem errar. O Professor é mais capaz de avaliar um 

aluno e com mais rigor do que um outro colega.” (A3, sublinhado nosso) 

 

“Problemático porque os colegas podem escrever alguma coisa pessoal menos boa e eu não vou 

querer ler.” (A14, sublinhado nosso) 

 

 

Finaliza-se a caracterização do contexto educativo da intervenção pedagógica com a 

identificação do valor atribuído à avaliação nos documentos oficiais orientadores do processo de 

ensino e de aprendizagem. Esta identificação envolve o levantamento de pressupostos que 

implícita ou explicitamente estão direcionados à avaliação.  

As Metas Curriculares de Ciências Naturais do Ensino Básico (v. Bonito et al., 2013) 

privilegia os temas organizadores e os conteúdos dos programas descrevendo um conjunto de 

objetivos organizados por anos de escolaridade, por domínios e subdomínios. Estes objetivos 

apontam a direção a seguir para se obter a aprendizagem pretendida não fazendo qualquer 

referência à avaliação. Porém, nas Orientações Curriculares do Ensino Básico (v. Galvão et 

al.,2001), a avaliação é uma dimensão educativa mencionada na secção Avaliação e é 

perspetivada como uma componente de elevada importância que incentiva a aprendizagem:  

 

“[a avaliação] como uma componente fundamental com um efeito positivo na aquisição de 

conhecimentos e no estímulo ao envolvimento dos alunos no seu processo de aprendizagem.” (Galvão 

et al., 2001: 8; sublinhado nosso) 

 

A avaliação deve influenciar de forma positiva o ensino e a aprendizagem e, segundo os 

documentos oficiais, ter uma função formativa orientada para a regulação do ensino:  

 

“Seja qual for o objeto de avaliação, esta deve influenciar positivamente o ensino e a aprendizagem 

da Ciência, isto é, deve ter um fim formativo, encorajando os professores e os alunos a incidirem, de 
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um modo claro, nos aspetos mais importantes da aprendizagem e em atividades relacionadas com o 

desenvolvimento de competências de diferentes domínios do currículo das Ciências.” (Galvão et al., 

2001: 8; sublinhado nosso)  

 

As Orientações Curriculares do Ensino Básico salientam que a avaliação não deve recair 

exclusivamente nas aprendizagens científicas. Enfatiza, implicitamente, a responsabilidade de 

preparar os alunos para a vida adulta tornando-os cidadãos ativos e conscientes tanto a nível 

pessoal como profissional: 

 

“Deve ser dada atenção à avaliação de competências como preparação para a vida adulta, quer para 

o desempenho de uma atividade profissional, quer para aprendizagem ao longo da vida.” (Galvão et 

al., 2001: 8; sublinhado nosso)  

 

As competências de preparação para a vida adulta são também referidas por alguns 

autores. Segundo Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007) aprender a aprender ajuda os alunos a 

desenvolver ferramentas de aprendizagem com o intuito de se tornarem mais eficientes. Assim, 

facilita-se o desenvolvimento do potencial de aprendizagem e “também lhes permitirá desenvolver 

competências de aprendizagem ao longo da vida, as quais incluem a capacidade de lidar com o 

inesperado, fazer escolhas informadas, desenvolver competências de observação, desenvolver 

estratégias de aprendizagem eficazes e construir conhecimento na interação com o mundo” 

(Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007: 55). 

 

4.2. Descrição da intervenção pedagógica 

 

A intervenção pedagógica consistiu na implementação de atividades de coavaliação em 

articulação com a exploração da temática Atividade Sísmica; riscos e proteção das populações 

inserida na Unidade Didática Consequências da Dinâmica Interna da Terra e nas temáticas 

Contributo da Ciência e da Tecnologia para o estudo da estrutura interna da Terra e Modelos 

propostos inseridas na Unidade Didática Estrutura Interna da Terra (v. Galvão et al., 2001). Foi 

operacionalizada no ano letivo 2013/2014 numa turma de 7º ano na disciplina de Ciências 

Naturais, durante um período de 7 aulas de 90 minutos e 9 aulas de 45 minutos, num ambiente 

de aprendizagem de cariz reflexivo, cooperativo e dialógico que assenta num paradigma 

epistemológico auto-socioconstrutivista.  
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Segundo Santos (2005a e 2005b) o auto-socioconstrutivismo atribui a co-responsabilidade 

do eu e dos outros na construção dos saberes, ou seja, há um contributo do eu e do outros na 

construção do saber, do sujeito e do cidadão: 

 

“ A novidade de uma pedagogia auto-socioconstrutivista está a propiciar, ao mesmo tempo, meios 

para a construção do saber, meios para cada um saber decidir sobre o seu próprio destino e sobre o 

destino da sociedade, meios para autênticos debates éticos de ideias, meios que confiram ao 

aprendente, a capacidade de gerir a sua própria aprendizagem, meios que abram para uma 

compreensão da complexidade das relações humanas e, acima de tudo, meios para viver como um 

ser autónomo e solidário – como um cidadão.” (Santos, 2005a:91-92) 

 

A implementação e exploração das atividades de coavaliação pretende consciencializar os 

alunos para as potencialidades, formadoras e reguladoras, da coavaliação para o processo de 

ensino-aprendizagem. Pretende-se, também, desenvolver capacidades de avaliação e reflexão de 

modo a que o aluno pudesse tornar-se mais autónomo na sua aprendizagem. Deste modo, a 

consecução das atividades de coavaliação visam desenvolver os seguintes objetivos: 

 

 Desenvolver capacidades de avaliação das aprendizagens;  

 Desenvolver capacidades de reflexão sobre a aprendizagem; 

 Desenvolver capacidades de cooperação na avaliação da aprendizagem; 

 Desenvolver capacidades de argumentação; 

 (Re)construir representações sobre o papel da avaliação na aprendizagem; 

  (Re)construir conhecimentos científicos sobre Atividade Sísmica; 

 (Re)construir conhecimentos científicos sobre a Estrutura Interna da Terra. 

 

A coavaliação ajuda os alunos a detetar as suas dificuldades, a compreender as causas 

dessas dificuldades e a definir ações para as superar (Sanmartí, 2002 e 2007). O mesmo afirma 

Martín e Moreno (2009):  

 

“ (…) en la coevaluación se busca no sólo reconocer las causas de los procesos sino proponer qué 

cosas hay que hacer para seguir aprendiendo.” (Martín & Moreno, 2009: 124) 

 

Deste modo, as atividades de coavaliação assentam na regulação dos processos de 

aprendizagem desenvolvendo também a autonomia do aluno:  
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“(…) cada estudiante debe aprender a autoevaluarse y autorregularse com el objetivo de que, poco a 

poco, construya un sistema propio y autónomo para aprender, y lo mejore progresivamente.” 

(Sanmartí, 2002: 295) 

 

O Quadro 4.6 apresenta a estrutura global da intervenção pedagógica, que se encontra 

dividida entre diferentes fases.  

 

Quadro 4.6: Estrutura da intervenção pedagógica  

FASE I:REFLEXÃO 

 
MOMENTOS DE APRENDIZAGEM CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

MODO DE 

RESOLUÇÃO 

 Reflexão sobre as práticas de aprendizagem a 

desenvolver 
_____ 

Pequeno Grupo 

Grupo Turma 

    

FASE II:COAVALIAÇÃO 

1 
Reflexão sobre as ideias dos alunos acerca da 

avaliação no ensino e na aprendizagem 
_____ 

Individual 

Grupo Turma 

2 

Atividade de Aprendizagem: 

Pensar – Formar Pares – Partilhar 
Os sismos e a sua distribuição 

Individual 

Pares 

Pequeno Grupo 

Grupo Turma 

Atividade de CoAvaliação 
Pares 

Grupo Turma 

3 

Atividade de Aprendizagem: 

Lápis e Papel Registo e avaliação dos sismos 

Riscos e proteção das populações 

Pares 

Pequeno grupo 

Grupo Turma 

Atividade de CoAvaliação 
Pares 

Grupo Turma 

4 

Atividade de Aprendizagem: 

Pesquisa de informação 

Métodos para estudar o interior  

da Terra 

Modelos da estrutura interna 

 da Terra 

Pequeno Grupo 

Grupo Turma 

Atividade de CoAvaliação 
Pares 

Grupo Turma 

    

FASE III:REFLEXÃO 

 
Reflexão sobre as práticas de aprendizagem 

desenvolvidas 

 Individual 

Grupo turma 

 

A intervenção pedagógica tem por base a coavaliação em que o aluno desempenha o papel 

de avaliador, avaliando e refletindo sobre o seu desempenho nas atividades e o desempenho dos 

colegas. A avaliação tem, desta forma, nestas atividades uma função formadora e reguladora de 

todo o processo de aprendizagem. A intervenção caracteriza-se, também, por utilizar diferentes 

modos de resolução, individual, em pares, pequeno grupo e grupo turma. O trabalho individual 

implica a negociação pessoal (v. Breen & Littlejohn, 2000) que envolve o individuo num processo 
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de consciencialização do seu conhecimento prévio e da forma como ele evoluiu. O trabalho em 

pares, pequeno grupo e grupo turma acarreta a negociação interativa (v. Breen & Littlejohn, 2000) 

em que ocorre a partilha de ideias de forma a estabelecer consensos. Esta negociação ocorre não 

só entre os alunos mas também entre alunos e professor. O trabalho em grupo é considerado 

fundamental no desenvolvimento da aprendizagem e é operacionalizado segundo os princípios da 

aprendizagem cooperativa (v. Lopes & Silva, 2009; Torrego Seijo & Negro Moncayo, 2012; Pujolàs 

Maset, 2013). A aprendizagem cooperativa é, então perspetivada como uma estratégia promotora 

do desenvolvimento da autonomia do aluno. O trabalho em grupo é assim considerado como 

fundamental na aprendizagem não só na (re)construção do conhecimento científico mas também 

das competências  sociais:  

 

“Trabajando en equipo dentro de la clase se aprenden muchas más cosas de las que inicialmente 

pretendemos enseñar: no sólo se desarrollan habilidades relacionadas con la competencia social y 

ciudadana, en general, y el trabajo en equipo, en particular, sino muchas otras relacionadas con las 

competencias comunicativas y metodológicas.” (Pujolàs Maset, 2013: 259) 

 

A intervenção pedagógica está estruturada em três fases – Reflexão, Coavaliação e Reflexão 

– que se concretizam através de momentos de reflexão, atividades de aprendizagem e de 

coavaliação.  

A primeira fase da intervenção pedagógica consiste na aplicação de uma atividade de 

aprendizagem designada por “Interpretação das Práticas de Aula” (Anexo 2), que está orientada 

para o desenvolvimento da compreensão dos alunos acerca dos objetivos deste estudo e do modo 

como vão ser executadas as atividades que se iriam realizar nas aulas de Ciências Naturais, ou 

seja, o que os alunos vão aprender e como vão aprender. Esta atividade encontra-se dividida em 

duas secções e consiste essencialmente na interpretação de um quadro que representa a estrutura 

da intervenção pedagógica. A primeira secção é realizada em contexto de pequenos grupos e 

consiste na resolução de questões orientadoras tendo o conta o quadro descritivo. A secção dois 

consiste no debate no grupo turma das ideias de cada grupo com o objetivo de se obter uma 

resposta consensualizada, para cada uma das questões, através do debate e negociação de ideias. 

A segunda fase da intervenção pedagógica divide-se em quatro momentos. O primeiro 

momento consiste primeiramente na exploração das conceções prévias dos alunos sobre o papel 

da avaliação na aprendizagem e posterior discussão dessas mesmas conceções em grupo turma. 

Esta exploração foi realizada através da apresentação e discussão dos dados que obtidos com a 
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realização do questionário inicial (Anexo 1). O segundo, terceiro e quarto momentos da segunda 

fase são operacionalizados da mesma forma, isto é, o momento é iniciado com uma atividade de 

aprendizagem orientada para a (re)construção dos conhecimentos científicos seguida de uma 

atividade de coavaliação(Anexos 3, 4 e 5). As principais diferenças destes momentos estão no 

conhecimento cientifico que é abordado nas atividades e no modo se resolução das atividades de 

aprendizagem.  

A terceira e última fase da estrutura de intervenção pedagógica consiste numa reflexão, por 

parte dos alunos, sobre as práticas de aprendizagem por eles desenvolvidas. Esta reflexão foi 

realizada através de apresentação e discussão de alguns dados obtidos após a realização do 

questionário final de avaliação global (Anexo 6). 

 

As atividades de coavaliação mobilizadas no presente estudo foram contruídas a partir da 

consulta de várias atividades desta natureza: as atividades desenvolvidas por Sanmartí (2002 e 

2007) e apresentadas por Martín & Moreno (2009), as atividades concebidas por Costa e Coelho 

da Silva (2012) e por Durães e Coelho da Silva (2014) a partir da reestruturação das atividades 

de Sanmartí (2002 e 2007). 

A implementação das atividades consistiu na execução de tarefas de auto e heteroavaliação, 

em contexto colaborativo, através da resolução de uma situação problemática orientada para a 

compreensão do conhecimento científico.  

No que se refere às tarefas de autoavaliação, estas englobaram a: 

 

a) A análise da qualidade científica da resposta à situação problemática tendo por referência a 

heteroavaliação produzida pelo colega; 

b) A análise da qualidade científica da resposta à situação problemática tendo por referência a resposta 

considerada cientificamente aceite; 

c) A identificação/consciencialização das causas subjacentes ao afastamento da resposta à situação 

problemática relativamente à resposta considerada cientificamente aceite; 

d) A identificação/consciencialização das ações a realizar para melhorar o desempenho em futuras 

situações de aprendizagens.  

 

Estas tarefas de autoavaliação foram efetuadas através das seguintes questões presentes 

nas atividades de coavaliação: 

 

 Que alterações fazes à tua resposta? Porquê? 
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 O que fiz errado? 

 Porque fiz errado? 

 O que considero fundamental lembrar para futuras situações de aprendizagem? 

 

No que se refere às tarefas de heteroavaliação das atividades de coavaliação, estas 

englobaram a:  

 

a) A análise da qualidade científica da resposta inicial dada pelo colega à situação problemática; 

b) A análise da qualidade da autoavaliação do colega. 

c) A identificação/consciencialização das ações que o colega deve realizar para melhorar o desempenho em 

futuras situações de aprendizagem.  

 

Estas tarefas de heteroavaliação foram concretizadas através das seguintes questões 

presentes nas atividades de coavaliação: 

 

 A resposta do teu colega está bem explicada? Porquê? 

 As respostas do teu colega estão bem explicadas? Porquê? 

 O que sugeres para o teu colega melhorar em futuras situações de aprendizagem? 

 

A realização das tarefas de heteroavaliação implicam o confronto de ideias e 

consequentemente a negociação destas de forma a alcançar consensos. A negociação de ideias 

desempenha um papel fulcral numa pedagogia para a autonomia. (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 

2007; Vieira & Moreira, 2011). Salienta-se, assim, o envolvimento dos alunos na tomada de 

decisões e na realização de escolhas em colaboração com os pares e com o professor (Vieira, 

2006). 

Na realização das atividades de coavaliação os alunos eram chamados a refletir sobre o seu 

próprio trabalho e sobre o trabalho dos colegas, assumindo, deste modo, os papéis de avaliador 

e avaliado. Deste modo, as atividades eram concretizadas através da consecução dos seguintes 

passos: 

 

 Cada aluno (A1, A2…A26) começou por responder ao problema inicial da atividade de coavaliação. 

 Cada aluno passou a atividade com a sua resposta ao colega localizado ao seu lado (A2, A3….A1). O 

colega avalia a resposta ao problema inicial, indicando e justificando se esta se encontrava bem explicada. 

 A atividade é devolvida ao aluno inicial. Este com base na resposta dada pelo colega reflete sobre que 

alterações deve ou não faz à sua resposta inicial chegando, assim, a uma resposta final. 

 Discussão em grupo turma orientada para a construção da resposta considerada cientificamente aceite.  
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 Após se obter uma resposta cientificamente aceite, cada aluno avalia a sua resposta final indicando o que 

fez de errado e porque fez errado.  

 O aluno passa novamente a atividade ao colega para este avaliar as respostas às perguntas sobre o que 

fez errado e porque fez errado, indicando e justificando se estavam bem explicadas. O colega fornece, 

ainda, sugestões de melhoria para futuras situações.  

 Devolve, novamente, a atividade ao colega inicia para que este possa refletir sobre a atividade de 

aprendizagem realizada indicando o que considera fundamental lembrar para futuras atividades.  

 

A situação problemática proposta na primeira atividade de coavaliação está focalizada na 

exploração dos conhecimentos científicos referente aos sismos e à sua distribuição. Consiste na 

análise de uma imagem onde estão assinaladas duas zonas diferentes e identificadas as placas 

tectónicas assim como as zonas de subdução e as dorsais oceânicas.  

 

 

Situação Problemática 1 
 

Tendo em conta a localização da Finlândia e do arquipélago do Japão em qual dos dois países há probabilidade 

de ocorrer maior número de sismos? Justifica a tua escolha. 
 

 

A situação problemática da segunda atividade de coavaliação consiste na ampliação dos 

conhecimentos científicos relativos ao registo e avaliação dos sismos e aos riscos e proteção das 

populações. Compreende a exploração de uma imagem relativa à carta de isossistas do sismo de 

1755 retirada do manual escolar Descobrir a Terra 7 de Antunes, Bispo & Guindeira (2012). 

 

 

Situação Problemática 2 
 

Apresenta uma razão o facto de as isossistas serem linhas irregulares. 
 

 

A situação problemática da terceira atividade de coavaliação abrange os conhecimentos 

científicos relacionados com os métodos para estudar o interior da Terra e os modelos da estrutura 

interna da Terra. Consiste na análise de um pequeno excerto retirado do manual escolar 

Compreender a Terra 7 de Moreira, Sant’Ovaia & Pinto (2012). 

 

 

Situação Problemática 3 
 

Apresenta a possível razão para a realização da sondagem em crusta oceânica. 
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A realização das atividades de coavaliação foi efetuada em articulação com outras atividades 

de aprendizagem. Estas atividades eram concretizadas antes da operacionalização das atividades 

de coavaliação e tinham sempre como objetivo a (re)construção dos conhecimentos científicos e 

o desenvolvimento da cooperação entre os alunos. A cooperação é considerada como uma 

condição fundamental para a realização das atividades de coavaliação: 

 

“La concepción de la autoevaluación y la coevaluación como motor del aprendizaje sólo puede 

aplicarse en aulas donde impere un estilo de trabajo cooperativo” (Sanmartí, 2007: 71) 

 

A atividade – Pensar - Formar Pares – Partilhar – foi operacionalizada para a exploração 

dos conhecimentos científicos do subtema – Sismos e a sua distribuição. É uma estratégia de 

aprendizagem cooperativa desenvolvida por Frank Lyman e colegas (1981) de forma a encorajar 

a participação dos alunos nas aulas (Lopes & Silva, 2009 e 2012). Esta estratégia desenvolve a 

partilha de informação, a discussão de ideias, o pensamento crítico assim como aumenta a 

possibilidade de participação e envolvimento na aprendizagem na sala de aula (Lopes & Silva, 

2009 e 2012).   

 

“ O método Pensar-Formar Pares-Partilhar beneficia os alunos nas áreas de aceitação e do apoio pelos 

colegas, do rendimento escolar, da auto-estima e do interesse pelos colegas e pela escola” (Lopes & 

Silva, 2009: 142) 

 

O desenvolvimento desta atividade de aprendizagem implica diferentes momentos de 

resolução. Era necessário, primeiramente, dividir o grupo de origem em pares. Os alunos 

começavam por responder, de forma individual, a todas as questões e seguidamente confrontá-

las com o seu par e, por fim, discuti-las com o outro par do grupo original. Assim sendo, a sua 

implementação estava orientada para a seguinte estrutura (Lopes & Silva, 2009 e 2012) 

 

 Constituir grupos de quatro elementos e dentro dos grupo constituir pares; 

 Responder de forma individual ao conjunto de questões fornecidas; 

 Partilha e discussão da resposta individual com o colega que forma o par de modo a obter uma nova 

resposta que reflita uma opinião consensual; 

 Discussão em pequeno grupo da resposta de cada par de forma a construir uma nova resposta que reflita 

o consenso dos dois pares; 

 Discussão em grupo turma das respostas consensualizadas em pequeno grupo até à construção de uma 

resposta final consensual e cientificamente aceite.  
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A atividade – Lápis e Papel – foi realizada para a exploração dos subtemas – Registo e 

avaliação dos sismos e Riscos e proteção das populações. Esta atividade tinha diferentes modos 

de resolução, pares, pequeno grupo e grupo turma e estava dividida em diferentes secções. Na 

realização da atividade os alunos tinha que ler e analisar a informação presente no manual escolar 

de modo a puderem responder às questões colocadas. Inicialmente, na secção 1, as respostas 

eram dadas em pares e de seguida, em pequeno grupo, cada par tinha de partilhar e discutir as 

respostas de modo a poderem construir uma nova resposta que refletisse o consenso dos dois 

pares. Deveriam chegar a um consenso entre todos os elementos do grupo de modo a obterem 

as respostas. Por fim, na secção 2, em grupo turma foram debatidas as respostas 

consensualizadas no pequeno grupo.  

 

A atividade de aprendizagem – Pesquisa de informação – foi operacionalizada para a 

exploração dos conhecimentos científicos do subtema – Métodos para estudar o interior da Terra 

e Modelos da estrutura interna da Terra. A atividade de aprendizagem tinha dois modos de 

resolução, pequeno grupo e grupo turma e estava dividida em duas secções. Primeiramente, para 

a realização da secção 1, os alunos tinham à disposição vários manuais escolares de forma a, em 

pequeno grupo, poderem completar o quadro proposto. De seguida, para a realização da secção 

2 já era disponibilizada na atividade a informação necessária de forma a os alunos pudessem 

proceder à resolução desta secção. Através desta atividade tentou-se, também, promover a 

utilização de manuais escolares, pelos alunos, pois estes são um instrumento fundamental e muito 

rico a nível de informação. Desenvolvendo, também, a capacidade dos alunos para pesquisarem 

e selecionarem a informação presente nos manuais escolares. 
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V – AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Introdução 

 

O presente capítulo incide na apresentação e interpretação dos dados recolhidos durante a 

intervenção pedagógica com o intuito de se realizar uma avaliação da estratégia de intervenção 

pedagógica implementada numa turma de 7º ano de escolaridade no âmbito das Ciências 

Naturais. Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir da execução de atividades de 

coavaliação e da aplicação de um questionário final de avaliação global. 

Este capítulo está estruturado em três secções que contemplam diferentes dimensões de 

análise focalizadas na coavaliação. A primeira secção incide na análise da natureza da coavaliação 

efetuada pelos alunos, sendo esta análise dividida em duas partes: a primeira encontra-se 

focalizada na natureza da autoavaliação e a segunda parte na natureza da heteroavaliação. A 

segunda secção está focalizada no valor educativo da coavaliação na perspetiva dos alunos, 

através da análise das suas perceções acerca dos contributos e da importância da coavaliação na 

aprendizagem. A terceira e última secção analisa as dificuldades que os alunos manifestaram ter 

sentido na consecução das atividades de coavaliação.  

 

5.1. Natureza da coavaliação efetuada pelos alunos do 7º ano de escolaridade 

 

Esta primeira secção da avaliação da intervenção pedagógica tem como enfoque a 

apresentação e análise dos dados recolhidos em função do seguinte objetivo de investigação:  

 

 Compreender a natureza do processo de coavaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos 

do 7ºano de escolaridade em Ciências Naturais.  

 

No decorrer da intervenção pedagógica as atividades de coavaliação foram caracterizadas 

pela articulação de tarefas de auto e heteroavaliação num contexto predominantemente reflexivo, 

dialógico, colaborativo e corresponsável focalizadas na resolução de um problema/situação 

problemática no âmbito do conhecimento disciplinar de Ciências Naturais. A natureza da 

autoavaliação implica perceber quais os critérios de avaliação da qualidade das respostas 

atribuídas às situações problemáticas, as causas que estão na origem dessa qualidade e a 

definição de ações para superar eventuais dificuldades sentidas. Deste modo, foi efetuada a 
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análise à avaliação produzida nas tarefas de auto e heteroavaliação das três atividades de 

coavaliação (Anexos 3, 4 e 5).  

 

5.1.1. Natureza da autoavaliação efetuada pelos alunos do 7º ano de escolaridade 

 

A autoavaliação efetuada pelos alunos é realizada através da análise da qualidade científica 

das respostas às diferentes situações problemáticas. Deste modo, as observações produzidas 

pelos alunos sobre a qualidade das próprias respostas que efetuaram em cada situação 

problemática estão registadas no Quadro 5.1 assim como a frequência de alunos que as 

produziram. Os dados foram obtidos a partir da análise de conteúdo das respostas à questão – O 

que fiz errado? – presente nas três atividades de coavaliação implementadas. (Anexos 3, 4 e 5).  

 

Quadro 5.1: Enfoque da autoavaliação da qualidade das interpretações atribuídas às situações problemáticas pelos 

alunos do 7º ano (n = 26) 

Observações registadas  
Alunos (f) 

SitProb 1 SitProb 2 SitProb 3 

    

Indicação da ausência de mobilização de conhecimentos  23 24 20 

    

 Sem a especificação dos conhecimentos  9 10 9 

    

 Com a especificação dos conhecimentos  14 14 11 
    

 Referir zonas de subdução  5 - - 

 Referir limites convergentes 5 - - 

 Relacionar zonas de subducção e limites convergentes 4 - - 

 Referir a qualidade das construções e a natureza do material 

rochoso 
- 13 - 

 Referir intensidade das ondas sísmicas  - 1 - 

 Relacionar sondagem e espessura da crusta oceânica  - - 5 

 Referir a sondagem como um método direto  - - 6 
    

    

Indicação do carácter cientificamente aceite da resposta  3 2 6 

Legenda – SitProb (Situação Problemática) 

 

Na autoavaliação da qualidade das interpretações atribuídas pelos alunos às situações 

problemáticas só estão presentes critérios relacionados com a compreensão do conhecimento 

científico. Deste modo, o critério de avaliação que prevalece nas três situações problemáticas 

consiste na identificação de conhecimentos que estão ausentes mas que são necessários para a 

compreensão das situações problemáticas. A maioria dos alunos específica os conhecimentos 
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científicos que estão ausentes mas que são necessários nas respostas. Contudo, é possível 

verificar que ainda há um número significativo de alunos que não especificam esses 

conhecimentos. A especificação é relevante pois desenvolve a capacidade de reflexão sobre as 

aprendizagens realizadas o que contribui para a regulação destas.  

A especificação dos conhecimentos, na situação problemática 1 e 3 está distribuída por 

diferentes pontos não havendo nenhum com maior evidência, enquanto na situação problemática 

2 existe uma clara maioria de alunos que refere a qualidade das construções e a natureza do 

material rochoso como o conhecimento que se encontra mais ausente.  

O critério de avaliação assinalado pelos alunos de 7º ano de escolaridade está presente 

num estudo de coavaliação semelhante e realizado por alunos de 10º ano de escolaridade (Costa, 

2013). Porém, os alunos de 10º ano assinalam mais critérios de avaliação quando comparados 

com os alunos de 7º ano. É importante salientar que, enquanto na autoavaliação os alunos de 7º 

ano não apresentam uma variedade de critérios na heteroavaliação essa variedade já é visível (v. 

Quadro 5.4). 

 

Em seguida, apresentam-se alguns exemplos de respostas ilustrativos do enfoque da 

autoavaliação efetuada pelos alunos nas três situações problemáticas (SitProb):  

 
AUSÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS  
 

“Não consegui explicar tudo e não falei de algumas coisas importantes” (A5, SitProb 1) 

“Não expliquei tudo o que tinha de explicar logo a minha resposta está incompleta” (A6, SitProb 2) 

“Não escrevi algumas coisas importantes por isso tenho a resposta incompleta” (A9, SitProb 3) 
 

“Não falei das zonas de subducção” (A6, SitProb 1) 

“A minha frase estava incompleta pois não falei dos limites convergentes.” (A4, SitProb 1). 

“Eu acho que o que fiz de errado foi não ter falado das zonas de subdução e dos limites convergentes.” (A26, 

SitProb 1) 
 

“Não coloquei alguns pontos devia ter dito que a intensidade varia devido aos diferentes materiais rochosos e aos 

tipos de edifícios.” (A19, SitProb 2) 

“Não referi o material rochoso e também não referi o tipo de edifícios.” (A20, SitProb 2) 

“Não falei que as isossistas são linhas com a mesma intensidade.” (A3, SitProb 2) 
 

“Esqueci-me de relacionar a localização da sondagem com a menor espessura da crusta oceânica.” (A10, SitProb 

3) 

“Faltou identificar a sondagem como método direto.” (A1, SitProb 3) 
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Com o intuito de analisar as causas subjacentes a eventuais falhas procedeu-se à 

construção do Quadro 5.2. Neste quadro, estão registadas as causas apontadas pelos alunos para 

justificarem a qualidade das explicações das situações problemáticas assim como a frequência de 

alunos que as enumeraram. Os dados foram obtidos através da análise de conteúdo na 

interpretação das respostas à questão – Porque fiz errado? – presente nas três atividades de 

coavaliação implementadas (Anexos 3, 4 e 5). 

 

Quadro 5.2: Causas para justificar a qualidade da explicação das situações problemáticas apontadas pelos alunos do 
7º ano (n = 26) 

Causas 
Alunos (f) 

SitProb 1 SitProb 2 SitProb 3 

    

Dificuldade de compreensão do conhecimento científico 3 10 3 
    

 Sem especificação do motivo 3 8 1 
    

 Com especificação do motivo - 2 2 
    

 Falta de estudo - - 2 

 Ausência a aulas - 2 - 
     

     

o Sem indicação dos conhecimentos 1 7 2 
    

o Com indicação dos conhecimentos  2 3 1 
    

 Relacionar zonas de subducção e limites convergentes 2 - - 

 Referir o significado de isossistas - 1 - 

 Relacionar isossistas e sismos - 1 - 

 Referir fatores que determinam a irregularidade das isossistas - 1 - 

 Relacionar sondagem e espessura da crusta  - - 1 

    

    

Interpretação superficial e/ou inadequada do enunciado da questão 8 5 3 

Dificuldade em relembrar toda a informação necessária para explicar a 

situação problemática 
5 4 4 

Dificuldade em expressar as ideias com clareza 1 2 6 

Dificuldade em estabelecer o nível de formulação adequado à explicação da 

situação problemática 
1 1 0 

Dificuldade em selecionar informação relevante 1 0 7 

Falta de empenho na construção de uma explicação à situação problemática 1 2 1 

    

Ausência da apresentação de causas na sequência da afirmação do carácter 

cientificamente aceite da resposta 
3 1 2 

    

Resposta sem nenhuma relação com o enfoque da pergunta 3 1 0 

Legenda - SitProb (Situação Problemática) 
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As causas apontadas pelos alunos para justificarem a qualidade da explicação das situações 

problemáticas estão relacionadas com a compreensão do conhecimento científico, a interpretação 

das questões/situações problemáticas, com a construção das respostas e com o empenho dos 

alunos na realização das atividades.  

As causas assinaladas são maioritariamente as mesmas nas três situações problemáticas, 

sendo em cada uma delas referida por um número diferente de alunos. Deste modo, destacam-

se na situação problemática 1 a interpretação superficial e/ou inadequada do enunciado da 

questão que remete para a necessidade de sensibilizar os alunos a refletir de forma correta no 

enunciado da questão antes de iniciarem as suas respostas e a dificuldade em relembrar toda a 

informação necessária para explicar a situação problemática.  

Na situação problemática 2 a dificuldade de compreensão do conhecimento científico é a 

principal causa apontada, pelos alunos. Em alguns casos, foi indicado o conhecimento científico 

ou especificado o motivo que esteve na origem dessa dificuldade. O facto de esta dificuldade estar 

mais evidenciada na situação problemática 2 poderá dever-se a uma maior dificuldade de 

compreensão na temática científica relacionada com as isossistas. Porém, inerente a isto esta a 

necessidade de o professor mobilizar uma linguagem mais simples nas suas explicações e mais 

adequada à escolaridade dos alunos. 

Na situação problemática 3 destaca-se a dificuldade em selecionar informação relevante e 

a dificuldade em expressar as ideias com clareza. À primeira está associada a capacidade de 

distinguir informação primária e secundária identificando, assim, a informação que é necessária 

à explicação da situação problemática. Relativamente à segunda, esta remete para a importância 

da linguagem e do vocabulário de modo a tornar mais explícitas as ideias.  

A maioria das causas apontadas pelos alunos do 7ºano de escolaridade são idênticas às 

causas apontadas em atividades de coavaliação realizadas por alunos do 10ºano escolaridade 

(Costa, 2013). A dificuldade de compreensão do conhecimento científico é a principal causa 

assinalada pelos alunos de 10º ano, sendo também assinalada, na situação problemática 2, por 

um grande número de alunos do 7ºano. Porém, a interpretação superficial e/ou inadequada do 

enunciado da questão é a causa menos apontada pelos alunos de 10ºano contrariamente aos 

alunos de 7ºano. A dificuldade em expressar ideias com clareza é uma causa que não é assinalada 

pelos alunos de 10ºano.  
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Apresenta-se, em seguida, exemplos de respostas ilustrativas às razões apontadas pelos 

alunos do 7º ano para justificar a qualidade das explicações das situações problemáticas (SitProb):  

 

DIFICULDADE DE COMPREENSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO  
 

“Não sabia bem a matéria” (A5, SitProb 1) 

“Porque não sabia muito bem a matéria” (A21, SitProb 2) 
 

“Eu errei porque não assisti à aula e não me lembrei” (A8, SitProb 2)  

“Porque não estudei bem esta matéria” (A26, SitProbl 3) 
 

“Porque não sabia relacionar zonas de subducção e os limites convergentes” (A14, SitProb 1) 

“Porque não sabia que o tipo de material rochoso e o tipo de edifícios estavam relacionadas com a irregularidade 

das isossistas” (A22, SitProb 2) 
 

 

INTERPRETAÇÃO SUPERFICIAL E/OU INADEQUADA DO ENUNCIADO DA QUESTÃO 

“Porque não estive atento na leitura da pergunta” (A7, SitProb 1) 

“Fiz de errado pois não entendi muito bem a pergunta” (A18, SitProb 2) 

“Percebi a pergunta da uma forma que não estava correta” (A24, SitProb 3) 
 

 

DIFICULDADE EM RELEMBRAR TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXPLICAR A SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

“Esqueci-me de incluir alguns argumentos para a minha resposta” (A25, SitProb 1) 

“Porque não consegui lembrar de toda a matéria para dar uma resposta completa” (A26, SitProb 2) 

“Porque não me lembrei de toda a informação” (A3, SitProb 3) 
 

 

DIFICULDADE EM ESTABELECER O NÍVEL DE FORMULAÇÃO ADEQUADO À EXPLICAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

“Acho que não mencionei muitas coisas porque achei que o que escrevi era suficiente” (A4, SitProb 1) 

“Porque não desenvolvi muito bem a resposta” (A4, SitProb 2) 
 

 

DIFICULDADE EM EXPRESSAR AS IDEIAS COM CLAREZA 

“Porque não expliquei bem” (A2, SitProb 1) 

“Não sabia muito bem como explicar a resposta” (A20, SitProb 2) 

“Prestei atenção ao que a professora disse mas não soube como explicar uma coisa ou outra” (A5, SitProb3) 
 

 

DIFICULDADE EM SELECIONAR INFORMAÇÃO RELEVANTE 

“Porque não pensei que outros parâmetros fossem relevantes” (A1, SitProb 1) 

“Preocupei-me com o menos essencial deixando por explicar muitos tópicos” (A8, SitProb 3) 

“Eu fiz isto errado porque não achei necessário colocar esses pormenores na minha explicação, mas afinal era 

fundamental” (A16, SitProb 3) 
 

 

FALTA DE EMPENHO NA CONSTRUÇÃO DE UMA EXPLICAÇÃO À SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

“Não me empenhei ao máximo para me lembrar das coisas” (A12, SitProb 1) 

“Porque deveria ter-me esforçado mais e porque também devia estar mais concentrado” (A10, SitProb 2) 

“Talvez por eu estar desatento, ou falta de estudo” (A10, SitProb 3) 
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A definição de ações para superar as dificuldades sentidas é crucial para o aluno progredir 

na aprendizagem. Neste sentido, apresenta-se no Quadro 5.3 as ações propostas pelos alunos 

para melhorarem a qualidade do desempenho em futuras atividades assim como a frequência de 

alunos que as propuseram. Os dados foram obtidos através da análise de conteúdo das respostas 

à questão – O que considero fundamental lembrar para futuras situações de aprendizagem? – 

presente nas três atividades de coavaliação implementadas (Anexos 3, 4 e 5). Salienta-se que o 

somatório do número de alunos que indicam ações para melhorar o próprio desempenho é 

superior ao número total de alunos porque cada um podia apontar mais do que uma ação.  

 
Quadro 5.3: Ações para melhorar o próprio desempenho em futuras situações de aprendizagem propostas pelos 

alunos (n = 26) 

Ações 
Alunos (f) 

SitProb 1 SitProb 2 SitProb 3 
    

Refletir sobre a questão/situação problemática antes de iniciar a construção 

da resposta 
11 10 7 

Aperfeiçoar a fundamentação de ideias 10 7 7 

Estar mais atento/concentrado na resolução da questão/situação 

problemática 
5 7 6 

Incrementar o estudo 2 7 3 

Valorizar as opiniões dos colegas  2 1 2 

Rever a resposta  1 - 1 

Melhorar o vocabulário  - 1 5 

Estar mais atento nas aulas  - - 1 

Legenda: SitProb (Situação Problemática) 

 

As ações propostas pelos alunos para melhorarem o seu próprio desempenho são, na sua 

maioria, comuns às três situações problemáticas. Os alunos propõem, ações de natureza 

diversificada passíveis de contribuírem para a melhoria do desempenho em futuras situações de 

aprendizagem. Estas ações estão orientadas para dois momentos específicos: o momento de 

execução das atividades de coavaliação e o momento anterior à consecução destas atividades de 

aprendizagem. A maioria das ações propostas direcionam-se para o primeiro momento, estando 

relacionadas com a interpretação da questão/situação problemática, com a construção das 

respostas e com o nível de concentração dos alunos na consecução da atividade. Assim, a principal 

ação proposta consiste na reflexão cuidadosa sobre a questão/situação problemática previamente 

à construção da resposta, de modo a incrementar a sua compreensão e, consequentemente, 

contribuir para uma maior focalização da resposta na situação problemática em análise. Esta é 
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uma ação relevante porque, sendo prévia à redação da interpretação da situação problemática, 

permitirá aos alunos definir os conhecimentos a mobilizar e o modo de os articular. 

As ações relacionadas com a construção das respostas prendem-se com o aperfeiçoamento 

da fundamentação das ideias manifestadas, a sintaxe das respostas, o vocabulário utilizado pelos 

alunos e a revisão das respostas dadas às situações problemáticas. O aumento da concentração 

aquando da resolução da situação problemática é uma outra ação apontada pelos alunos, assim 

como a valorização das opiniões manifestadas pelos colegas durante a realização das atividades. 

As ações direcionadas para um momento anterior à realização da atividade de coavaliação 

consistem no incremento do estudo, sendo apontado, por alguns alunos, em particular na segunda 

atividade de aprendizagem e pela atenção durante as aulas.  

Algumas das ações propostas por estes alunos do 7º ano de escolaridade são idênticas às 

ações propostas em atividades de coavaliação de natureza idêntica, nomeadamente, nas 

atividades realizadas por alunos do 10º ano de escolaridade na temática fotossíntese (Costa, 

2013). A melhoria da concentração na resolução da situação problemática, a valorização das 

opiniões dos colegas, a revisão das respostas, a melhoria do vocabulário e a atenção nas aulas 

são causas não apontadas pelos alunos do 10º ano de escolaridade. O aperfeiçoamento da 

fundamentação das ideias é a principal ação apontada pelos alunos do 10º ano de escolaridade, 

sendo também apontada por um número relevante de alunos do 7º ano de escolaridade. 

 

Em seguida, são apresentados alguns exemplos de respostas propostas pelos alunos em 

cada uma das situações problemáticas (SitProb) que ilustram o tipo de ações que lhes permitam 

melhorar o próprio desempenho em futuras: 

 
REFLETIR SOBRE A QUESTÃO/SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA ANTES DE INICIAR A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA 

“Acho que eu futuras atividades irei interpretar melhor as imagens e só depois dar a minha resposta.” (A8, SitProb 

1) 

“Para a próxima tenho de estar mais atento e pensar mais nas perguntas que são sugeridas antes de responder.” 

(A13, SitProb 1) 

“Tenho de ler melhor e pensar melhor no exercício.” (A6, SitProb 2) 

“Pensar bem na pergunta antes de dar uma resposta.” (A26, SitProb 2) 

“Analisar bem a pergunta antes de dar uma resposta.” (A25, SitProb 3) 

“Ler a pergunta com atenção, pensar e só depois dar uma resposta.” (A26, SitProb 3) 
 

 

APERFEIÇOAR A FUNDAMENTAÇÃO DE IDEIAS 

“Explicar sempre o máximo possível.” (A19, SitProb 1). 

“Não me esquecer de mencionar todos os factos, organiza-los e aprofundar a resposta.” (A22, SitProb 1). 

“Futuramente nas respostas apresentar todos os argumentos para dar respostas completas.” (A15, SitProb 2) 
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“Não esquecer de pormenorizar, explicar e justificar as respostas.” (A17, SitProb 2) 

“Devo explicar melhor a matéria e organiza-la na minha resposta.” (A9, SitProb 3) 

“Explicar melhor a resposta.” (A20, SitProb 3) 
 

 

ESTAR MAIS ATENTO/CONCENTRADO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO/SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

“Organizar -me um pouco mais e estar mais concentrado naquilo que estou a fazer.” (A15, SitProb 1). 

“Estar mais concentrado para conseguir dar respostas o mais completas possíveis.” (A16, SitProb 1). 

“Concentração no que estou a fazer.” (A11, SitProb 2) 

“Estar mais atenta no trabalho que estou a fazer.” (A19, SitProb 2) 

“Estar mais concentrado no que estou a fazer.” (A24, SitProb 3) 

“Empenho e concentração na pergunta proposta.” (A7, SitProb 3) 
 

 

INCREMENTAR O ESTUDO 

“Estudar mais, para que saber responder cientificamente.” (A4, SitProb 1). 

“Estudar melhor a matéria.” (A25, SitProb 1) 

“Estudar mais e perceber o máximo possível da matéria.” (A3, SitProb 2) 

“Estudar mais para dar respostas mais completas.” (A10, SitProb 2) 

“Para a próxima vou estudar mais pois não respondi corretamente.” (A1, SitProb 3) 
 

 

VALORIZAR A OPINIÃO DOS COLEGAS 

“Dar mais importância aos pormenores e à organização da resposta como o meu colega disse, ler mais vezes a 

minha resposta.” (A9, SitProb 1) 

“Fazer o que o meu colega me recomendou, acho importante pensar melhor na pergunta.” (A5, SitProb 3) 

“Colocar sempre tudo com uma linguagem mais cuidada como referiu a minha colega.” (A15, SitProb 3) 
 

 

REVER A RESPOSTA 

“Ler a pergunta com atenção e interpretá-la. Pensar bem na resposta antes de a efetuar. Por fim reler a resposta 

para ver se podemos corrigir ou acrescentar alguma coisa.” (A23, SitProb 1). 

“Voltar a ler melhor a resposta, pensar mais tempo na resposta ao exercício.” (A2, SitProb 3) 
 

 

MELHORAR O VOCABULÁRIO 

“Ter cuidado com a linguagem nas respostas que dou.” (A9, SitProb 2) 

“Preparar melhor a linguagem científica para fazer-me clara nas respostas.” (A21, SitProb 3) 

“Que eu melhore as informações científicas e também tenho que melhorar a linguagem” (A13, SitProb 3) 
 

 

5.1.2. Natureza da heteroavaliação efetuada pelos alunos do 7º ano de escolaridade 

 

A natureza da heteroavaliação efetuada pelos alunos é semelhante à natureza da 

autoavaliação anteriormente estudada.  

No quadro 5.4 estão registadas as observações efetuadas pelos alunos relativamente à 

qualidade das respostas dos colegas às três situações problemáticas assim como a frequência de 

alunos que as produziram. Os dados foram obtidos através da análise de conteúdo das respostas 
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dos alunos à questão – A resposta do teu colega está bem explicada? Porquê? – presente nas três 

atividades de coavaliação implementadas (Anexos 3, 4 e 5).  

 

Quadro 5.4: Enfoque da heteroavaliação da qualidade das interpretações atribuídas às situações problemáticas pelos 

alunos do 7º ano (n = 26) 

Observações registadas  
Alunos (f) 

SitProb 1 SitProb 2 SitProb 3 

    

Indicação da ausência de mobilização de conhecimentos  12 8 10 

    

 Sem a especificação dos conhecimentos  2 2 1 

    

 Com a especificação dos conhecimentos  10 6 9 
    

 Relacionar zonas de subdução e probabilidade de ocorrência 

de sismos 
6 - - 

 Referir a localização do Arquipélago do Japão numa zona de 

subdução 
4 - - 

 Explicar o significado de isossistas - 3 - 

 Explicar a irregularidade das isossistas - 3 - 

 Relacionar sondagem e espessura da crusta oceânica - - 8 

 Referir a sondagem como um método direto - - 1 
    

    

Indicação da ausência de mobilização de terminologia 1 - 1 

    

 Sem a especificação da terminologia 1 - 1 
    

    

Indicação da presença de conhecimentos que se afastam do conhecimento 

cientificamente aceite  
1 3 2 

    

 Sem a especificação dos conhecimentos - - 2 

    

 Com a especificação dos conhecimentos  1 3 - 
    

 As zonas de subducção correspondem a limites divergentes 1 - - 

 A irregularidade das isossistas é devido à presença de placas 

tectónicas 
- 2 - 

 A irregularidade das isossistas depende da direção do sismo - 1 - 
    

    

Indicação da necessidade de aperfeiçoar a caligrafia - 1 1 

Indicação da inadequação da formulação da resposta - 1 - 

    

Indicação do carácter cientificamente aceite da resposta  12 13 12 

Legenda: SitProb (Situação Problemática) 
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Na heteroavaliação da qualidade das interpretações atribuídas pelos alunos às situações 

problemáticas estão presentes vários critérios como a identificação da ausência e da presença de 

conhecimentos essências à explicação das situações problemáticas, a ausência de mobilização de 

terminologia específica, a inadequação da formulação das respostas e a necessidade de 

aperfeiçoamento da caligrafia. Deste modo, a heteroavaliação mostra-se um processo mais 

abrangente, fornecendo mais elementos que contribuem para o incremento das aprendizagens 

pois comporta, contrariamente à autoavaliação uma variedade de critérios de avaliação (v. Quadro 

5.1). 

O critério de avaliação com maior frequência nas três situações problemáticas é a 

identificação de conhecimentos que estão ausentes mas que são considerados fundamentais. A 

especificação desses conhecimentos por parte dos alunos é, mais uma vez, predominante 

permitindo assim um maior contributo para o desenvolvimento do processo reflexivo sobre as 

aprendizagens.  

A heteroavaliação permitiu o registo de outros critérios de avaliação assinalados pelos 

alunos, que apesar de terem uma ocorrência diminuta são importantes para uma melhor 

mobilização de conhecimentos por parte dos alunos. Através da identificação da presença de 

conhecimentos que se afastam do conhecimento cientificamente aceite e da sua especificação foi 

possível detetar as conceções alternativas perfilhadas por alguns alunos nas diferentes temáticas 

abordadas nas três situações problemáticas. Os outros critérios estão direcionados para o 

aprimoramento na construção das respostas pois remetem para a mobilização de terminologia, o 

aperfeiçoamento da caligrafia e a formulação das respostas. Estes critérios assumem uma 

particular relevância aquando da apresentação de ações (v. Quadro 5.5) que contribuem para os 

colmatar.  

Algumas das observações registadas pelos alunos de 7º ano de escolaridade são 

semelhantes às observações registadas pelos alunos de 10ºano de escolaridade em atividades de 

coavaliação semelhantes (Costa, 2013). A indicação de ausência de terminologia e a necessidade 

de aperfeiçoar a caligrafia são observações não registadas pelos alunos de 10ºano. A indicação 

de ausência de mobilização de conhecimentos é a principal observação registada por ambos os 

grupos de alunos das diferentes escolaridades.  

 

Seguidamente, apresentam-se alguns exemplos de respostas que refletem o enfoque da 

heteroavaliação efetuada pelos alunos nas diferentes situações problemáticas (SitProb): 
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AUSÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS  
 

“Não, porque está incompleta.” (A7, SitProb 1) 
“A resposta está correta mas um pouco incompleta.” (A6, SitProb 2) 
“Acho que a tua resposta devia estar mais completa.” (A11, SitProb 3) 
 

“Não, porque está incompleta. Não explica a influência que a zona de subducção tem na atividade sísmica. No 
entanto, a zona onde há mais sismos está correta.” (A17, SitProb 1) 
“Eu acho que a resposta está bem mas acho que falta dizer que o Japão está localizado numa zona de subducção.” 
(A21, SitProb 2) 
 

“Está, mas podia acrescentar coisas como o que são isossistas.” (A5, SitProb 2) 
“Acho que está muito incompleta, realmente ele disse o que são isossistas mas não o porquê de ser linhas 
irregulares.” (A24, SitProb 2) 
 

“Acho que podia explicar um bocadinho melhor porque falta dizer que eles vão fazer a sondagem na crusta 
oceânica porque é menos espessa do que a crusta continental.” (A1, SitProb 3) 
“Podia dizer que as sondagens são um método direto.” (A24, SitProb 3) 
 
 

PRESENÇA DE CONHECIMENTOS QUE SE AFASTAM DO CONHECIMENTO CIENTIFICAMENTE ACEITE 

“Nas zonas de subducção não ocorrem movimentos divergentes mas sim movimentos convergente.” (A4, SitProb 
1). 
“Não. As isossistas não estão relacionadas com as placas tectónicas.” (A4, SitProb 2) 
“Não, eu acho que são irregulares porque depende do relevo que a onda atravessa e cada linha (isossista) é um 
grau de intensidade logo não tem nada haver com a direção do sismo.” (A11, SitProb 2) 
 
 

AUSÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO DE TERMINOLOGIA 

“Não muito, poderia ter falado com mais termos científicos mas de resto acho que está bem.” (A13, SitProb 1). 
“Explica porque é que foi realizada em crusta oceânica e não em crusta continental mas podia ter uma linguagem 
científica mais trabalhada.” (A6, SitProb 3) 
 
 

NECESSIDADE DE APERFEIÇOAR A CALIGRAFIA 

“Eu acho que a resposta do meu colega está bem explicada mas tem de melhorar a letra.” (A9, SitProb 2) 
“Acho que está bem mas tens de melhorar a letra” (A18, SitProb 3) 
 
INADEQUAÇÃO DA FORMULAÇÃO DA RESPOSTA 

“A minha colega fez uma resposta completa e está percetiva. Talvez podia estar mais organizada (por tópicos).” 
(A18, SitProb 2) 
 

 

As ações sugeridas pelos alunos aos colegas para melhorarem o desempenho em futuras 

situações de aprendizagem estão registadas no Quadro 5.5. Este indica, ainda, a frequência de 

alunos que indicou cada uma das ações mencionadas. Os dados apresentados foram obtidos 

através da análise de conteúdo da pergunta – O que sugeres para o teu colega melhorar em 

futuras situações de aprendizagem? – patente nas três situações problemáticas. Salienta-se que o 

somatório do número de alunos que indica cada uma das ações é superior ao número total de 

alunos porque cada um podia indicar mais do que uma ação. 
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Quadro 5.5: Ações para os alunos melhorarem o desempenho em futuras situações de aprendizagem sugeridas pelos 

colegas (n = 26) 

Ações 
Alunos (f) 

SitProb 1 SitProb 2 SitProb 3 
    

Refletir sobre a questão/situação problemática antes de iniciar a construção 

da resposta 
7 8 6 

Aperfeiçoar a fundamentação de ideias 7 8 7 

Estar mais atento/concentrado na resolução da questão/situação 

problemática 
8 6 8 

Incrementar o estudo 3 10 3 

Valorizar as opiniões dos colegas - 1 1 

Rever a resposta 2 - 1 

Melhorar o vocabulário - - 5 

Estar mais atento nas aulas - - 2 

Aperfeiçoar a caligrafia  1 - 1 
Legenda: SitProb (Situação Problemática) 

 

Na heteroavaliação, à semelhança do que acontece na autoavaliação (v. Quadro 5.3) são 

sugeridas ações direcionadas para o momento da resolução das situações problemáticas e outras 

ações para o momento que antecede a execução destas atividades.  

Os alunos sugerem aos colegas para melhorarem em futuras situações de aprendizagem 

ações que na sua maioria estão direcionadas para o momento da resolução das atividades de 

coavaliação. Estas ações prendem-se com a interpretação da questão/situação problemática, com 

a construção das explicações e com a atenção/concentração dos colegas na resolução das 

atividades. As ações direcionadas para o momento que antecede a execução destas atividades 

estão relacionadas com o incremento do estudo e com a atenção nas aulas. As ações sugeridas 

em ambos os momentos são semelhantes ás da autoavaliação e as suas implicações educativas 

estão elucidadas na interpretação dos dados referentes às ações propostas pelos alunos para 

melhorarem o próprio desempenho em futuras situações de aprendizagem (v. Quadro 5.3). 

 

Em seguida, apresentam-se exemplos de respostas que ilustram os tipos de ações sugeridas 

pelos alunos aos colegas para melhorarem o desempenho em futuras situações de aprendizagem 

nas diferentes situações problemáticas (SitProb): 

 
REFLETIR SOBRE A QUESTÃO/SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA ANTES DE INICIAR A CONSTRUÇÃO DA RESPOSTA 

“Ler e perceber bem a pergunta e as imagens e só depois disso responder à pergunta.” (A8, SitProb 1) 
“Ler a pergunta com mais atenção antes de fazer a resposta.” (A23, SitProb 1) 
“Pensar um pouco mais na pergunta e só depois dar uma resposta.” (A8, SitProb 2) 
“Acho que o meu colega deve ler a pergunta com mais atenção.” (A26, SitProb 2) 

“Pensar melhor na pergunta proposta.” (A2, SitProb 3) 
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“Para melhorar deve tentar perceber melhor a pergunta.” (A19, SitProb 3) 
 

 

APERFEIÇOAR A FUNDAMENTAÇÃO DE IDEIAS 

“Começar a desenvolver e a explicar melhor o assunto.” (A1, SitProb 1) 

“Ter em conta todos os argumentos para justificar as respostas.” (A26, SitProb 1) 

“Tentar explicar o máximo possível para ter a resposta completa.” (A16, SitProb 2) 
“Fazer as respostas bem estruturadas e completas.” (A18, SitProb 2) 
“Que ele coloque mais informações e que explique melhor as respostas.” (A18, SitProb 3) 
“Explicar melhor as respostas que dá.” (A25, SitProb 3) 
 
 

ESTAR MAIS ATENTO/CONCENTRADO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO/SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

“Sugiro que para a próxima fique mais atento às perguntas.” (A7, SitProb 1) 

“Empenhar-se mais e estar mais atento ao trabalho.” (A9, SitProb 1) 

“Estar mais concentrado e atento no que faz.” (A3, SitProb 2) 

“Estar mais atento ao que está a fazer.” (A4, SitProb 2) 

“Tem que se empenhar mais no que está a fazer.” (A7, SitProb 3) 

“Para a próxima ficar mais atento.” (A13, SitProb 3) 
 

 

INCREMENTAR O ESTUDO 

“Eu sugiro que ele estude melhor a matéria e que se lembre dela.” (A10, SitProb 1) 

“Estudar melhor esta matéria.” (A25, SitProb 1) 

“Estudar mais a matéria.” (A9, SitProb 2) 

“Ele deve estudar mais.” (A12, SitProb 2) 

“Que esteja mais atento e estude mais.” (A22, SitProb 3) 

“Estudar mais.” (A26, SitProb 3) 
 

 

VALORIZAR A OPINIÃO DOS COLEGAS 

“Que estude e que seja menos teimosa e aceite que as suas respostas estão erradas.” (A21, SitProb 2) 

“Estar mais atento e pensar nas respostas sugeridas pelos colegas.” (A1, SitProb 3) 
 

 

REVER A RESPOSTA 

“Empenhar-se mais e ler mais vezes a sua resposta.” (A5, SitProb 1) 

“Que pense melhor na resposta e que analise melhor a pergunta.” (A5, SitProb 3) 
 

 

MELHORAR O VOCABULÁRIO 

“Preparar melhor a linguagem científica e organizar e explicar melhor as respostas.” (A4, SitProb 3) 

“Colocar sempre tudo com uma linguagem mais cuidada pois neste caso era importante.” (A15, SitProb 3) 
 

 

ESTAR MAIS ATENTO NAS AULAS  

“Melhorar a letra e quando a professora estiver a falar ele tem de estar mais atento.” (A10, SitProb 3) 

“Prestar mais atenção à explicação da professora.” (A12, SitProb 3) 
 

 

APERFEIÇOAR A CALIGRAFIA 

“Que ele melhore um bocadinho a letra para eu poder entender.” (A21, SitProb 1) 

“Melhorar a letra e quando a professora estiver a falar ele tem de estar mais atento.” (A10, SitProb 3) 
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5.2. O valor educativo da coavaliação na perspetiva dos alunos do 7º ano de escolaridade 

 

A presente secção incide na avaliação da intervenção pedagógica através da apresentação 

e análise dos dados recolhidos em função do seguinte objetivo de investigação:  

 

 Identificar o valor educativo atribuído ao processo de coavaliação no desenvolvimento da aprendizagem 

pelos alunos de 7º ano de escolaridade em Ciências Naturais  

 

A perceção dos alunos acerca da importância das atividades de coavaliação está patente 

no Quadro 5.6. Os dados apresentados foram recolhidos a partir da análise de respostas abertas 

à pergunta – Qual é a importância que atribuis às atividades de coavaliação para a tua 

aprendizagem? – do questionário final de avaliação global (Anexo 6). Salienta-se que o somatório 

das frequências registadas no Quadro 5.6 é superior ao número total de alunos porque cada um 

podia indicar mais do que um contributo.  

 
Quadro 5.6: Importância atribuída pelos alunos do 7º ano às atividades de coavaliação (n = 26) 

CONTRIBUTOS Alunos (f) 

  

Aprender a ouvir/respeitar a opinião dos colegas 10 

Melhorar a qualidade da explicação da situação problemática 10 

Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo 7 

Desenvolver conhecimentos 6 

Aprender a ajudar os colegas 3 

Desenvolver a capacidade de avaliação  3 

Incrementar o uso de terminologia científica 2 

 

Os contributos enumerados são assinalados pelos alunos como tendo sido desenvolvidos 

no decorrer da realização das atividades de coavaliação. Porém, os alunos apresentam várias 

ideias quanto aos contributos que podem ser desenvolvidos não havendo, por isso, um que se 

destaque de forma primordial. Porém, verifica-se a existência de dois contributos indicados com a 

mesma frequência e que são apontados como aqueles que foram mais desenvolvidos pelos 

alunos. Deste modo, as atividades de coavaliação tiveram, na perspetiva dos alunos, uma maior 

importância para aprenderem a ouvir/respeitarem a opinião dos colegas e para melhorarem a 

qualidade da explicação da situação problemática. 
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“Aprendi a organizar melhor as minhas respostas e de certo modo a respeitar mais a opinião dos 

meus colegas. “ (A4) 

 

“Acho que é importante para a nossa vida porque aprendemos a ouvir os nossos colegas e a respeitar 

mesmo que não concorde com eles.” (A6) 

 

“Muita porque ficamos a conhecer a opinião dos nossos colegas e aceita-la e aprendemos a melhor 

as nossas respostas.” (A16) 

 

O desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo e o desenvolvimento de 

conhecimentos são outros contributos importantes assinalados por um número significativo de 

alunos. 

 

“Gostei muito de trabalhar desta forma porque ajudou me a trabalhar em grupo e eu gosto de trabalhar 

com os meus colegas.” (A22) 

 

“A importância que atribuo a este tipo de atividade é ter-me ajudado a trabalhar com os nossos 

colegas.” (A23) 

 

“Fiquei a perceber ainda mais da matéria.” (A26) 

 

Os contributos assinalados pelos alunos situam a aprendizagem não só ao nível do 

conhecimento científico mas também na capacidade de interação e de cooperação. Assim, os 

alunos estão a reconhecer a importância destas atividades não só no desenvolvimento no domínio 

do conhecimento substantivo mas também em competências de aprender a aprender.  

 

O Quadro 5.7 mostra a visão dos alunos, acerca do caráter positivo, problemático ou positivo 

e problemático da heteroavaliação na aprendizagem. Os dados registados foram obtidos a partir 

da análise das respostas dos alunos à questão – Consideras que ter sido avaliado pelos teus 

colegas foi positivo, problemático ou positivo e problemático? Justifica a tua resposta. – do 

questionário final de avaliação global (Anexo 6). O somatório das frequências registadas no Quadro 

5.7 é superior ao número total de alunos porque cada um podia indicar mais do que uma razão 

para a valorização atribuída à heteroavaliação.  
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Quadro 5.7: Razões apontadas pelos alunos do 7º ano para a valorização ‘positiva’ e ‘positiva e problemática’ atribuída 

à heteroavaliação (n = 26) 

VALORIZAÇÃO RAZÕES Alunos (f) 

POSITIVA 
(n = 20) 

Desenvolver a aprendizagem 11 

Tomar consciência dos erros cometidos/aspetos a melhorar 4 

Melhorar a qualidade da explicação da situação problemática 3 

Tomar consciência dos conceitos a estudar 3 

Tomar consciência das razões que estão na origem dos erros cometidos   3 

Monitorizar a autoavaliação 2 

Incrementar o uso de terminologia científica 2 

   

POSITIVA 
E 

PROBLEMÁTICA 
(n = 6) 

Valorização Positiva   

Tomar consciência dos erros cometidos/aspetos a melhorar 3 

Melhorar a qualidade da explicação da situação problemática 3 

  

Valorização Problemática  

Efetuar comentários depreciativos  3 

Induzir/gerar conflitos  2 

Efetuar avaliações incorretas  2 

 

A maioria dos alunos atribui um valor positivo à heteroavaliação enquanto um número 

reduzido de alunos considera que a heteroavaliação contribui de forma positiva e problemática 

para a aprendizagem. Verifica-se, também, que nenhum aluno atribuiu um valor apenas 

problemático à heteroavaliação.  

O valor positivo atribuído, pelos alunos, à heteroavaliação assenta em diversas razões 

porém, verifica-se que o desenvolvimento da aprendizagem é a razão apontada pela maioria dos 

alunos.  

 

“Positivo porque aprendemos sempre um pouco mais e é ainda melhor sendo os colegas a 

corrigir/avaliar as nossas resposta.” (A21) 

 

“Achei positivo porque achei que ser avaliado pelo meu colega e contribuiu para eu aprender mais.” 

(A14) 

 

As outras razões, apontadas pelos alunos para a valorização positiva atribuída à 

heteroavaliação, e assentam na tomada de consciência dos erros cometidos e dos aspetos a 

melhorar, na melhor qualidade da explicação da situação problemática e na tomada de 

consciência dos conceitos a estudar. Deste modo, a heteroavaliação permite ao aluno refletir sobre 

as dificuldades sentidas e os aspetos a melhorar contribuindo assim para a regulação das 

aprendizagens. 
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“Acho que foi positivo, devido ao facto de termos recebido opiniões sobre as nossas respostas e assim 

podermos melhorar essas respostas.” (A4) 

 

“Acho que é positivo porque assim pude aprender mais e melhorar as minhas respostas e também melhorar 

a minha linguagem científica.” (A5) 

 

“Positivo pois assim fiquei a saber mais e o que devia melhorar e o que tenho de estudar.” (A18) 

 

“Positivo, eu acho que fui avaliado positivamente pelo meu colega, porque ajuda-me a saber onde e 

porque erro.” (A17) 

 

O valor positivo e problemático apresenta uma distribuição equitativa entre os aspetos 

positivos e os aspetos problemáticos. No que se refere aos aspetos positivos, estes são os mesmos 

referidos pelos alunos que atribuíram um valor positivo à heteroavaliação. Relativamente aos 

aspetos problemáticos, estes estão relacionados com as relações interpessoais e com a 

possibilidade de gerar avaliações erradas. Assim, os aspetos problemáticos apresentados pelos 

alunos permite a reconhecimento de algumas desvantagens: 

 

“Para mim eu acho que é positivo e problemático. Por um lado é positivo porque aprendemos a 

respeitar os nossos colegas e aprender com os nossos erros. Por outro lado é problemático porque 

nós podemos não aceitar a avaliação dos nossos colegas e pode gerar problemas.” (A6) 

 

“Problemático porque os nossos colegas poderão não ter a devida experiência para o fazer e poderão 

cometer erros que nos podem prejudicar. Positivo porque também nos pode ajudar a melhorar as 

nossas respostas.” (A1) 

 

Positivo pois é bom sermos avaliados e melhorar seguindo os conselhos dos colegas mas também é 

mau porque podem-nos dizer coisas muito negativas e muito más.” (A8) 

 

 

5.3. Dificuldades na consecução das atividades de coavaliação experienciadas pelos alunos do 7º 

ano de escolaridade 

 

Esta terceira e última secção de avaliação da intervenção pedagógica incide na 

apresentação e análise dos dados recolhidos em função do seguinte objetivo de investigação: 

 



69 
 

 Identificar as dificuldades sentidas na execução da coavaliação das aprendizagens pelos alunos de 7º 

ano de escolaridade em Ciências Naturais. 

 

Os quadros 5.8, 5.9 e 5.10 apresentam a perceção dos alunos acerca das dificuldades 

sentidas na consecução de cada uma das tarefas que constituem as atividades de coavaliação. 

Os dados apresentados foram recolhidos a partir da análise das respostas dos alunos a uma 

pergunta de resposta aberta (Questão 1) do questionário final de avaliação global (Anexo 6). As 

respostas dos alunos foram divididas em três quadros. Esta organização prende-se ao facto de as 

tarefas de coavaliação constituírem diferentes momentos em que os alunos avaliam a qualidade 

das respostas ao problema inicial, identificam as razões para os erros que possam ter cometido e 

indicam sugestões para melhorarem o próprio desempenho e o do colega.  

No Quadro 5.8 estão registadas as dificuldades sentidas pelos alunos na auto e 

heteroavaliação da qualidade das respostas à situação problemática. Estas dificuldades foram 

sentidas na realização de quatro tarefas – Que alterações fazes à tua resposta? Porquê?; O que fiz 

errado?; A resposta do teu colega está bem explicada? Porquê?; e As respostas do teu colega estão 

bem explicadas? Porquê?. – das atividades de coavaliação.  

 
Quadro 5.8: Dificuldades na avaliação das interpretações das situações problemáticas sentidas pelos alunos do 7º 

ano (n = 26) 

DIFICULDADES 

Alunos (f) 

AAV HAV 

T1 T2 T3 T5 

     

Dificuldade em integrar a avaliação dos colegas na modificação da resposta inicial 12    

Dificuldade em analisar o carácter correto ou errado da resposta por comparação 

com a avaliação dos colegas ou a resposta definida como cientificamente aceite 
5 6   

Dificuldade em identificar o carácter correto/errado da resposta e/ou explicar os 

erros cometidos 
 8 9 2 

Dificuldade em selecionar aspetos primordiais  2   

Dificuldade de compreensão da pergunta  1   

Receio em cometer erros    4 

Dificuldade em conseguir ler a resposta dos colegas   1 2 

Dificuldade em elogiar os colegas   1  

     

Assinalada a ausência ou ocorrência diminuta de dificuldades 5 7 13 17 

     

Resposta sem nenhuma relação com o enfoque da pergunta 4 2 2 1 

Legenda – AAV: Autoavaliação. HAV: Heteroavaliação. Tarefas de coavaliação: T1) Que alterações fazes à tua resposta? Porquê?; 
T2) O que fiz errado?; T3) A resposta do teu colega está bem explicada? Porquê?; T5) As respostas do teu colega estão bem 
explicadas? Porquê? 
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Na autoavaliação das interpretações das situações problemáticas, no que se refere à tarefa 

1, a principal dificuldade apontada pelos alunos incide na modificação da resposta segundo a 

avaliação dos colegas.  

 

“Tive um pouco de dificuldades em perceber como mudar a resposta tendo em conta os conselhos 

do meu colega mas ao longo do tempo comecei a aprender a ouvir a opinião dos outros.” (A1, T1) 

 

“A minha dificuldade nesta pergunta foi juntar a minha resposta e a correção do meu colega de modo 

a formar uma resposta científica e bem elaborada.” (A3, T1) 

 

“Achei difícil alterar a minha resposta de modo a juntar a resposta do meu colega.” (A26, T1) 

 

Na tarefa 2 salienta-se a dificuldade em identificar o carácter correto/errado da resposta 

e/ou explicar os erros cometidos 

 

“Senti algumas dificuldades porque às vezes não sabia ver se tinha as coisas certas ou erradas.” (A24, 

T2). 

 

“Essa era um bocado complicada pois eu não consegui explicar o que fiz de errado.” (A10, T2). 

 

Na autoavaliação, a dificuldade comum às duas tarefas, incide na análise do carácter 

correto ou errado da resposta por comparação com a avaliação dos colegas ou da resposta 

cientificamente aceite. 

 

“Eu senti dificuldades pois não tinha certeza se a resposta estava certa ou errada.” (A17, T1). 

 

“Senti um pouco de dificuldades em responder porque tive de comparar as duas respostas para ver 

se cometi algum erro ou se acrescentava mais alguma coisa.” (A22, T1). 

 

“Senti um pouco de dificuldades ao analisar a perguntar e a comparar a resposta do grupo turma com 

a minha resposta. A linguagem científica era muito mais adequada no quadro do que na minha ficha” 

(A1, T2) 

 

“Esta era um pouco mais difícil de responder. Teríamos de apontar os nossos erros e teríamos de analisar 

bem a resposta do grupo turma e a nossa, daí ter sentido alguma dificuldades.” (A4, T2). 
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Na heteroavaliação das interpretações das situações problemáticas a maioria dos alunos 

assinala a ausência ou a ocorrência diminuta de dificuldades. No entanto, na tarefa 3, um número 

significativo de alunos aponta como principal dificuldade a identificação do carácter correto/errado 

da resposta e/ou explicação dos erros. Esta dificuldade é comum tanto à heteroavaliação como à 

autoavaliação  

 

“Tive dificuldades em interpretar a resposta do meu colega, tive dúvidas em relação à resposta do 

meu colega porque ele podia estar errado e eu pensar que estava certo.” (A6, T3). 

 

“Tentar perceber se era a minha que estava errada ou se era a do meu colega e explicar porquê.” 

(A9, T3). 

 

 

As dificuldades sentidas pelos alunos na identificação das razões para os erros cometidos 

na explicação da situação problemática estão registadas no Quadro 5.9. Estas dificuldades foram 

sentidas na execução da tarefa – Porque fiz errado? – das atividades de coavaliação.  

 

Quadro 5.9: Dificuldades na identificação das razões para os erros cometidos nas explicações das situações 
problemáticas sentidas pelos alunos do 7º ano (n = 26) 

DIFICULDADES 
Alunos (f) 

T4 

  

Dificuldade em explicar a razão dos erros cometidos 10 

Dificuldade em identificar os erros cometidos 3 

  

Assinalada a ausência ou ocorrência diminuta de dificuldades 5 

  

Resposta sem nenhuma relação com o enfoque da pergunta 8 

Legenda – Tarefa de coavaliação: T4) Porque fiz errado? 

 

As dificuldades sentidas no reconhecimento das causas subjacentes aos erros cometidos 

prendem-se na identificação dos erros e na explicação da razão para os mesmos.  

A principal dificuldade apontada está relacionada com a explicação das razões que tiveram 

na origem de eventuais falhas ou erros cometidos na explicação da situação problemática.  

 

“O difícil foi explicar o porquê de eu ter feito errado, para mim isso é complicado.” (A5, T4) 

 

“Esta pergunta foi a que tive mais dificuldade porque eu não sabia porque fiz errado.” (A11, T4). 
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“Esta talvez tenha sido a questão em que senti mais dificuldades pois por vezes não sabia exatamente 

porque é que eu tinha errado.” (A19, T4). 

 

A outra dificuldade sentida remete para a identificação dos erros, os alunos só conseguem 

saber porque fizeram errado se conseguirem identificar os seus erros, caso essa identificação não 

seja possível o aluno não saberá explicar porque fez errado. O número elevado de respostas sem 

nenhuma relação com o enfoque da pergunta deve-se ao fato de os alunos não explicitarem as 

dificuldades sentidas na resolução da tarefa “Porque fiz errado” e apresentarem as razões que 

consideraram estar na origem dos erros cometidos.  

 

O Quadro 5.10 mostra as dificuldades sentidas pelos alunos na indicação de sugestões para 

melhorarem o próprio desempenho e o dos colegas em futuras situações de aprendizagem. Estas 

dificuldades foram sentidas na realização de duas tarefas – O que sugeres para o teu colega 

melhorar em futuras situações? e O que considero fundamental lembrar para futuras atividades? 

– das atividades de coavaliação.  

 

Quadro 5.10: Dificuldades na indicação de sugestões para melhorar o desempenho em futuras situações de 

aprendizagem sentidas pelos alunos do 7º ano (n = 26) 

DIFICULDADES 
Alunos (f) 

T6 T7 

   

Dificuldade em definir ações a implementar 8 4 

Receio em efetuar sugestões erradas  3  

Dificuldade em identificar o carácter correto ou errado da resposta do colega 2  

Dificuldade em refletir sobre as auto e/ou heteroavaliações anteriores de modo a produzir 

sugestões de melhoria 
 2 

Dificuldade em compreender a pergunta  1 

   

Assinalada a ausência ou ocorrência diminuta de dificuldades 11 12 

   

Resposta sem nenhuma relação com o enfoque da pergunta 2 7 

Legenda – Tarefas de coavaliação: T6) O que sugeres para o teu colega melhorar em futuras situações de aprendizagem?; T7) O 
que considero fundamental lembrar para futuras situações de aprendizagem? 

A principal dificuldade sentida em ambas as tarefas recai na dificuldade em definir ações a 

implementar.  

 

“Esta era difícil porque eu não sabia bem o que dizer para melhorar.” (A10, T6). 
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“Senti dificuldades nesta pergunta, pois não sabia que sugestões podia dar ao colega para melhorar 

as respostas.” (A12, T6). 

 

“Eu tive dificuldades porque não sabia o que era importante lembrar para o futuro.” (A20, T7) 

 

As restantes dificuldades sentidas na indicação de sugestões para melhorarem o 

desempenho dos colegas são apontadas, por um pequeno número de alunos, incide, uma delas, 

no foro atitudinal “Receio em efetuar sugestões erradas”, a outra “Dificuldade em identificar o 

carácter correto ou errado da resposta do colega” prende-se no facto de os alunos só conseguirem 

dar sugestões conforme os erros observados, ou seja, se o aluno não for capaz de identificar o 

erro do colega dificilmente é capaz de dar sugestões para o superar.  

Relativamente às dificuldades sentidas na indicação de sugestões para melhorarem o 

próprio desempenho são também apontadas por um número reduzido de alunos. A dificuldade 

em refletir sobre a globalidade da atividade induz a necessidade de uma consciencialização de 

todo o processo, por parte dos alunos, para que a tomada de decisões para a superação dos erros 

seja possível. É de salientar que um grande número de alunos assinala a ausência ou a ocorrência 

diminuta de dificuldades.  
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VI – CONCLUSÕES, IMPLICAÇÕES E SUGESTÕES  

 

Introdução 

 

A presente narrativa é agora encerrada com a redação do sexto capítulo. Este é iniciado 

com a apresentação das conclusões decorrentes da avaliação da intervenção pedagógica 

desenvolvida em Ciências Naturais do 7ºano de escolaridade. Seguidamente, são apontadas 

algumas implicações do estudo e algumas sugestões para futuras investigações. Termina-se este 

capítulo com uma reflexão sobre o processo de formação experienciado que conduziu a uma 

transformação de um Eu Pessoal num Eu Profissional. 

 

6.1. Conclusões do estudo 

 

A avaliação da intervenção pedagógica sustenta a coavaliação das aprendizagens, 

identificada por um processo de cariz reflexivo, dialógico e cooperativo, como uma tarefa de 

aprendizagem exequível e passível de implementação no contexto educativo de Ciências Naturais 

do 7º ano de escolaridade. Esta conclusão, em conjugação com as conclusões de um estudo 

idêntico em Biologia e Geologia do 10º ano de escolaridade (Costa, 2013) e de um estudo em 

Físico-Química do 7º ano de escolaridade (Durães e Coelho da Silva, 2014; Durães e Gomes 

2014), permitirá afirmar a possibilidade de ampliar esta abordagem aos vários anos de 

escolaridade e a diversas disciplinas. É desejável que esta coavaliação se assuma claramente no 

quotidiano como uma prática de aprendizagem sistemática e estruturada. A continuidade vertical 

e horizontal desta abordagem constitui-se como uma condição necessária para o efeito educativo 

desejado, consubstanciado no desenvolvimento de competências específicas da própria disciplina 

e das competências transversais/transferíveis, nomeadamente, a competência de aprender a 

aprender. O conselho de turma terá aqui um papel fulcral se for assumido como um espaço 

promotor da cooperação entre os professores. Será um espaço por excelência para a articulação 

de práticas que reconvertam um tempo de aula dedicado à avaliação num tempo promotor da 

aprendizagem. 

Neste estudo, bem como nos estudos de Costa (2013) e de Durães & Gomes (2014), os 

alunos mostraram capacidades de coavaliação, evidenciadas na consecução articulada de tarefas 

de auto e heteroavaliação que se direcionam para a consciencialização da qualidade da 
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interpretação das situações problemáticas de cariz disciplinar, a identificação de dificuldades 

sentidas e/ou erros cometidos e a definição de ações orientadas para os colmatar.  

A autoavaliação da qualidade das interpretações atribuídas às situações problemáticas 

consistiu apenas na indicação da ausência de mobilização de conhecimentos, tendo a maioria dos 

alunos especificado os conhecimentos em falta e necessários em função do nível de formulação 

estabelecido para o 7º ano de escolaridade. A heteroavaliação mostra-se um processo mais 

abrangente, fornecendo mais elementos que contribuem para o incremento das aprendizagens. 

Comtempla dois tipos de observações: análise da qualidade científica das respostas e análise da 

qualidade sintática das respostas. No primeiro domínio, integra-se não só o enfoque assumido na 

autoavaliação – indicação da ausência de mobilização de conhecimentos – mas também a 

indicação da ausência de mobilização de terminologia específica/adequada e a presença de 

conhecimentos que se afastam do conhecimento cientificamente aceite.  

A capacidade de coavaliação demonstrada pelos alunos não se restringe à análise da 

qualidade científica das explicações às situações problemáticas. Abarca a identificação, através de 

um processo de autoavaliação, das causas que estão na origem do afastamento das explicações 

às situações problemáticas em relação à resposta considerada cientificamente aceite. Inclui, 

ainda, a capacidade de definir ações para melhorar o próprio desempenho e de propor ações para 

incrementar a qualidade do desempenho dos colegas.  

O discurso assumido pelos alunos no processo de heteroavaliação incide exclusivamente 

na dimensão cognitiva. É esta dimensão que predomina no discurso dos alunos do 10º ano de 

escolaridade envolvidos no estudo de Costa (2013), mostrando-se, assim, relevante a promoção 

da reflexão dos alunos sobre a assunção de um clima educacional motivador e estimulante no 

processo de coavaliação e que se prende com a valorização da dimensão afetiva/emocional.  

A avaliação da intervenção pedagógica evidencia a coavaliação como um processo 

educacionalmente relevante em que se transforma um tempo de avaliação num tempo de 

aprendizagem. Embora sendo apontada como relevante e viável, a sua operacionalização não está 

isenta de dificuldades. As visões dos alunos neste sentido permitem afirmar a possibilidade do 

envolvimento dos alunos na reflexão sobre o processo de aprendizagem e contribuem para a 

compreensão e melhoria da operacionalização de atividades de coavaliação. As dificuldades 

apontadas pelos alunos na avaliação da interpretação das situações problemáticas variam em 

função dos momentos de autoavaliação e de heteroavaliação. Salientam-se as dificuldades de 

integração da heteroavaliação na modificação da resposta inicial, de identificação e análise do 
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carácter correto/errado da resposta, da explicação dos erros cometidos e da definição da ações 

para ultrapassar as dificuldades sentidas e/ou incrementar a qualidade do desempenho. Estas 

dificuldades são comuns a alunos de outros anos de escolaridade (Costa, 2013) e alunos do 

mesmo ano de escolaridade mas em contextos disciplinares diferentes (Durães e Coelho da Silva, 

2014; Durães e Gomes, 2014).  

 

6.2. Implicações do estudo 

 

O presente estudo permite apresentar algumas implicações educacionais relativas às 

práticas pedagógicas, à política educativa e, ainda, no âmbito da formação inicial e contínua de 

professores.  

Na primeira implicação, relacionada com as práticas pedagógicas, destaca-se a necessidade 

de promover a reflexão sobre a natureza e estrutura das atividades de coavaliação de modo a 

incrementar a consciência do aluno para a relevância e as ações envolvidas num processo de 

coavaliação. Importa também promover a auto-regulação do desempenho dos alunos nas 

atividades de coavaliação. De igual modo, os manuais escolares também deverão integrar 

atividades de aprendizagem que contenham as ações referidas.  

A segunda implicação no âmbito das políticas educativas prende-se com a importância da 

integração, nos documentos oficiais orientadores do ensino e da aprendizagem de forma explícita, 

da coavaliação das aprendizagens como um princípio educativo e uma prática pedagógica a ser 

desenvolvida nas escolas de forma sistemática. 

A implicação a considerar na formação inicial e contínua de professores consiste na inclusão 

de tarefas de reflexão sobre as possibilidades e constrangimentos da operacionalização das 

atividades de coavaliação. Este e outros estudos poderão fornecer elementos que despoletem 

essas reflexões. O impacto desta abordagem incrementar-se-á com a promoção da indagação de 

práticas pedagógicas neste sentido. 

 

6.3. Sugestões para futuras investigações  

 

Tendo em consideração a importância da continuidade da implementação de estudos como 

o presente, disponibilizam-se, algumas sugestões que se acreditam ser relevantes para futuras 

investigações.  
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Uma primeira proposta recai no desenvolvimento e na operacionalização de estudos 

idênticos noutras disciplinas que permitam incrementar a compreensão dos processos de 

consecução da coavaliação.  

A segunda proposta incide no desenvolvimento de estudos que assentem na articulação 

vertical e na articulação horizontal de atividades de aprendizagem.  

E por fim, a última proposta consiste na realização de estratégias pedagógicas focalizadas 

no desenvolvimento de competências cognitivo linguísticas e no desenvolvimento da aprendizagem 

cooperativa. A construção das explicações científicas às situações problemáticas implica que, os 

alunos, saibam mobilizar competências cognitivo-linguísticas como resumir, definir, descrever, 

explicar e argumentar. O desenvolvimento de práticas de heteroavaliação implicam, claramente, 

um cenário educativo de cooperação que potencia a interação e negociação de ideias. 

 

6.4. A transformação de um Eu Pessoal num Eu Profissional  

 

A ideia que tinha construído, através das minhas vivências educativas enquanto aluna, 

desde o 1º Ciclo de Ensino Básico até ao término da minha licenciatura, relativamente ao processo 

de ensino e de aprendizagem, foram modificadas, principalmente, no decorrer do presente estudo. 

O meu Eu pessoal construído e reconstruído ao longo dos anos, através das minhas 

vivências, deu origem ao Eu profissional. A minha prática profissional era idealizada através das 

minhas vivências o que a aproximava de uma perspetiva de ensino por transmissão tendo sido, 

por isso, fundamental a minha frequência no Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º 

Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, pois tomei consciência de uma variedade de 

estratégias e de metodologias inerentes ao processo de ensino e de aprendizagem, que 

contribuíram para o início da transformação do Eu profissional, por mim idealizada até ao 

momento. Porém, só aquando da implementação da estratégia de intervenção pedagógica é que 

o Eu profissional se torna coeso pois, esta experiência tornou claro o que pretendo para a minha 

futura prática profissional. Perspetivo um ensino que promova uma visão crítica de educação, 

marcada pela participação dos alunos na construção dos conhecimentos e na reflexão das 

aprendizagens e num professor reflexivo, crítico e predisponível à mudança e transformação 

profissional.  

A prática pedagógica por mim experienciada permitiu, também, reconstruir o meu conceito 

inicial de avaliação. As práticas avaliativas eram vistas por mim como uma tarefa realizada pelo 
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professor e que tinham como finalidade primordial atribuir uma classificação ao aluno. Ao 

professor competia estabelecer os momentos e os parâmetros em que a avaliação era realizada 

e, deste modo, certificar os alunos identificando quais os melhores e quais eram os piores criando, 

deste modo, hierarquias. A avaliação tinha como principal enfoque o conhecimento substantivo e 

era realizada, exclusivamente, no final de cada período através das classificações obtidas nos 

testes. A nota final de cada período pode, então, ser entendida como uma mensagem que diz ao 

aluno o que lhe pode acontecer no final do ano letivo.  

O acesso ao Mestrado em Ensino e consequentemente a implementação da estratégia de 

intervenção pedagógica modificou a minha visão de avaliação de forma drástica, pois fui 

confrontada com uma nova realidade. Contrariamente às minhas vivências anteriores e às minhas 

ideias prévias a avaliação tem outras funções além da função classificadora. Compreendi que a 

avaliação é uma ferramenta fundamental na aprendizagem dos alunos uma vez que possibilita a 

identificação dos erros, a compreensão das suas causas e permite, ainda, a identificação de ações 

para superar esses erros assumindo, assim, uma função orientadora e reguladora da 

aprendizagem. Aprendi que o processo de avaliação implica que na sala de aula predomine o 

trabalho cooperativo em que o conhecimento é construído a partir da interação e da discussão de 

ideias entre os alunos. Deste modo, a avaliação influencia como se ensina e o que se ensina e 

principalmente o que aprendem e como aprendem os alunos. Compreendi que avaliar, aprender 

e ensinar são processos que estão interligados. 

Esta experiencia pedagógica por mim vivenciada permitiu-me compreender que a 

aprendizagem não está limitada a conceitos e a princípios específicos da área de Ciências Naturais 

é necessário, também, desenvolver competências transversais/transferíveis. A construção deste 

relatório tornou-se essencial para o desenvolvimento da minha capacidade de reflexão sobre as 

práticas implementadas e para entender o papel do professor como um prático reflexivo e 

investigativo. A sua redação permitiu o debate de ideias e o desenvolvimento de capacidades como 

a argumentação, a reflexão e a capacidade de análise e tratamento de dados. A avaliação da 

intervenção pedagógica é um importante momento de constante aprendizagem e constituiu um 

grande desafio devido à obtenção dos dados através de um processo de análise de conteúdo que 

requer a elaboração de categorias. Contudo, torna-se crucial quando se pensa numa realização 

contínua da investigação em sala de aula. Salienta-se, ainda, a importância da relação com a 

colega de estágio, com a orientadora cooperante e com e supervisor da universidade para a 

realização deste trabalho. Face ao exposto, posso afirmar que a redação do relatório de estágio 
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apesar de, um momento de difícil concretização proporcionou o desenvolvimento de capacidades 

e consequentemente um momento de aprendizagem.  

 

“Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (Freire, 2013: 55) 
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ANEXO 1 

 

 

Questionário Inicial  

 

Ideias e Práticas de Avaliação dos Alunos 
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                                                                                                                                     Ano letivo: 2013/2014 

Ciências Naturais                                                                                 7º ano de escolaridade 

 

Questionário Inicial 

IDEIAS E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

 

 

 

 

Caro(a) Aluno(a) 

 

Venho solicitar a tua colaboração na resposta ao presente questionário sobre avaliação. 

Pretendo conhecer as tuas ideias acerca da avaliação e também a tua experiência de avaliação 

adquirida no 1º e 2º ciclo do ensino Básico. São fundamentais para eu refletir acerca do papel da 

avaliação na aprendizagem e, assim, aprender a Ser Professora. O questionário insere-se nas 

atividades do meu estágio no âmbito do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo 

do Ensino Básico e no Ensino Secundário da Universidade do Minho. 

O presente questionário está dividido em duas secções. A primeira – Secção 1 - está 

focalizada nas tuas ideias sobre avaliação e a segunda – Secção 2 – incide na identificação das 

práticas de avaliação que já possas ter efetuado. O questionário é anónimo e não tem nenhum 

carácter avaliativo 

Peço-te que respondas a todas as questões com o maior rigor possível dada a importância 

das tuas ideias para a minha reflexão sobre a avaliação e, consequentemente, sobre os processos 

de ensino e aprendizagem. 

 

Obrigada pela tua colaboração e empenho.  

 

Joana Duarte 
 

março de 2014 
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SECÇÃO 1: IDEIAS SOBRE AVALIAÇÃO 
 

 

Nas questões de escolha múltipla, responde colocando uma cruz (X) 
na(s) opção(ões) que corresponde(m) à tua opinião 

 

 

1. Na tua opinião, quem é que tem a capacidade de executar cada um das seguintes tarefas? 
 

TAREFAS PROFESSOR ALUNO 
PROFESSOR 

E ALUNO 

Identificar erros, imprecisões e/ou omissões científicas    

Identificar dificuldades sentidas na compreensão das matérias    

Identificar dificuldades sentidas na realização das atividades de 
aprendizagem 

   

Atribuir uma classificação    

Enumerar progressos de aprendizagem    

Apontar razões para os erros científicos cometidos    

Apontar razões para as dificuldades de aprendizagem sentidas    

Apresentar sugestões para ultrapassar os erros científicos cometidos    
Apresentar sugestões para ultrapassar as dificuldades sentidas     

 

2. Consideras que ser avaliado pelos teus colegas é Positivo, Problemático ou Positivo e 
Problemático? 
 

Positivo  

Problemático  

Positivo e Problemático  

 

2.1 Justifica a tua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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SECÇÃO 2: PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

Responde a cada uma das questões colocando uma cruz (X) 
no retângulo que corresponde à tua opinião 

 

 

3. Indica os ciclos/anos de escolaridade em que alguma vez fizeste a tua própria avaliação 

(autoavaliação) e/ou avaliaste os teus colegas (heteroavaliação). 
 

CICLOS/ANOS DE ESCOLARIDADE 
AUTOAVALIAÇÃO HETEROAVALIAÇÃO 

Sim Não Sim Não 

1º Ciclo     

2º Ciclo 
5º Ano     

6º Ano     

 

4. Se na questão anterior assinalaste a opção SIM em alguma das situações, indica para cada um 

dos momentos de avaliação a frequência com que realizavas a auto e/ou a heteroavaliação. 
 

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 
AUTOAVALIAÇÃO HETEROAVALIAÇÃO 

Sempre 
Algumas 

vezes 
Nunca Sempre 

Algumas 
vezes 

Nunca 

No final da execução de uma 
atividade de aprendizagem 

      

No final de cada aula       

No final da exploração de cada 
temática científica 

      

No final de cada período letivo       

No final do ano letivo       
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ANEXO 2 

 

 

Atividade de Aprendizagem 

 

Interpretação das Práticas de Aula  
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                                                                                                       Ano letivo: 2013/2014 

Ciências Naturais                                                                7º ano de escolaridade, Turma A 

 

Atividade de Aprendizagem 

INTERPRETAÇÃO DAS PRÁTICAS DE AULA  
 

 

GRUPO: _____________________________ 

Aluno(a): ____________________________ Aluno(a): _______________________________ 

Aluno(a): ____________________________ Aluno(a): _______________________________ 

 

 

A presente atividade de aprendizagem está orientada para o desenvolvimento da vossa 

compreensão acerca dos objetivos de aprendizagem e do modo como vão ser executadas as 

atividades que irão realizar nas próximas aulas de Ciências Naturais, ou seja, como vão aprender 

e o que vão aprender no âmbito das temáticas Atividade Sísmica e Estrutura Interna da Terra. 

A atividade consiste essencialmente na interpretação do quadro 1 e está dividida em duas 

secções. A primeira – Secção 1 - é realizada no contexto de pequenos grupos e consiste na 

resolução das questões orientadoras tendo em conta o Quadro 1. A segunda secção – Secção 2 - 

consiste no debate no grupo turma das ideias de cada grupo, neste momento pretende-se através 

de um processo de negociação obter uma resposta consensualizada, para cada uma das questões. 

Só passarão à Secção 2 após terminarem a resolução da Secção 1. É neste momento que esta 

vos será fornecida pela vossa professora.  
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Quadro 1: Práticas de aula 

FASE I: REFLEXÃO  

MOMENTOS DE APRENDIZAGEM CONHECIMENTO CIENTÍFICO MODO DE RESOLUÇÃO AULAS (45 min) 

Reflexão sobre as práticas de aprendizagem a desenvolver. ________ 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

3 

     

FASE II: COAVALIAÇÃO  

1 Reflexão sobre as ideias dos alunos acerca da avaliação no ensino e na aprendizagem.  Grupo Turma 1 

     

2 

Atividade de Aprendizagem: Pensar- Formar Pares- Partilhar: Nesta atividade os alunos têm tempo 
para pensar e criar uma resposta individual antes que esta seja respondida pelos colegas e 
discutida no grupo turma. Os alunos confrontam as suas ideias com os colegas para chegarem a 
um entendimento. Os sismos e a sua distribuição 

Individual 
Pares 

Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

3 

Atividade de CoAvaliação: O aluno responde a uma questão problema, passa a sua resposta a um 
colega para que este possa sugerir aspetos a melhorar. A atividade volta ao aluno inicial para este 
detetar o que fez de errado e porque fez errado. Debate no grupo turma. 

Pares 
Grupo Turma 

3 

     

3 

Atividade de Aprendizagem: Lápis e Papel: Os alunos, individualmente, dão a resposta a um 
problema para depois ocorrer a discussão em pequeno grupo até obterem, em consenso, uma 
resposta. Debate no grupo turma das respostas do pequeno grupo. Registo e avaliação dos sismos 

Riscos e proteção das populações 

Individual 
Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

3 

Atividade de CoAvaliação: O aluno responde a uma questão problema, passa a sua resposta a um 
colega para que este possa sugerir aspetos a melhorar. A atividade volta ao aluno inicial para este 
detetar o que fez de errado e porque fez errado. Debate no grupo turma.  

Pares 
Grupo Turma 

3 

     

4 

Atividade de Aprendizagem: Pesquisa de informação: Os alunos tinham à disposição vários 
manuais escolares de forma a poderem completar o quadro proposto.  Métodos para estudar 

o interior da Terra 
Modelos da estrutura interna da Terra 

Pequeno Grupo 
Grupo Turma 

3 

Atividade de CoAvaliação: O aluno responde a uma questão problema, passa a sua resposta a um 
colega para que este possa sugerir aspetos a melhorar. A atividade volta ao aluno inicial para este 
detetar o que fez de errado e porque fez errado. Debate no grupo turma.   

Pares 
Grupo Turma 

3 

     

FASE III: REFLEXÃO 

Reflexão sobre as práticas de aprendizagem desenvolvidas.  Grupo Turma 1 



99 
 

 

SECÇÃO 1: PEQUENO GRUPO  

 

1. Das ideias a seguir referidas, indiquem as que caracterizam a descrição das práticas de aula 

referidas no Quadro 1. Justifiquem as vossas escolhas.  

 

Medir 

Cooperar/Colaborar 

Sanção 

Compreender 

Competir 

Diálogo 

Autoritarismo 

Responsabilidade 

Selecionar 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Em quantas fases está dividido o quadro 1? Indiquem quais são essas fases.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. O que diferencia a fase II das fases I e III?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual é a principal característica dos momentos 2, 3 e 4 da fase II?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Em quantos momentos está dividida a Coavaliação?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Que diferenças encontram nesses momentos?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Que importância atribuem ao momento 1 da fase II? Justifiquem as vossas respostas.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. Quais são as informações presente no quadro 1 que permitem justificar a afirmação a seguir 

apresentada? 

 

As principais características das atividades de CoAvaliação são o diálogo e o 

trabalho colaborativo  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Indiquem o(s) objetivo(s) de aprendizagem que são desenvolvidos em cada uma das etapas da 

descrição das práticas de aula, estabelecendo a relação entre as duas colunas com setas. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Desenvolver a capacidade de refletir sobre o 

processo de aprendizagem 
Desenvolver o conhecimento científico da 

distribuição dos sismos 
Desenvolver o conhecimento científico sobre a 

estrutura interna da Terra 
Desenvolver a capacidade de colaborar com os 

meus colegas  
Desenvolver o conhecimento científico sobre os 

riscos e as medidas de proteção  
Desenvolver a capacidade de expor ideias 

atingindo um acordo/entendimento com os 

meus colegas  
Desenvolver a capacidade de refletir sobre 

diferentes conceitos de avaliação  

 

ETAPA 

Fase I 

Momento 1 da Fase II 

Momento 2 da Fase II 

Momento 3 da Fase II 

Momento 4 da Fase II 

Fase III 
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9. Qual é a fase a que corresponde a presente atividade de aprendizagem? Justifiquem a vossa 

resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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SECÇÃO 2. GRUPO TURMA 

 

I. Antes de iniciarem a discussão no grupo turma (secção 2) registem o aluno que ficará 

responsável por representar o grupo na discussão das respostas às questões:  

a) Questão 1, 2 e 3 ____________________________________________________ 

b) Questão 4, 5 e 5.1 __________________________________________________ 

c) Questão 6 e 7 ___________________________________________________ 

d) Questão 8 e 9_____________________________________________________ 

 

II. Indiquem as razões que justifiquem a distribuição efetuada  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Discutam, agora, as vossas respostas com os vossos colegas e a vossa professora e 

registem possíveis alterações a introduzir.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

 

Atividade de Coavaliação 1 
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                                                                                                   Ano letivo: 2013/2014 

Ciências Naturais                                                                         7º ano de escolaridade 

 

ATIVIDADE DE COAVALIAÇÃO 
 

 

Aluno 1 (A1): __________________________  Aluno 2 (A2): ______________________ 

 

 

ALUNO PERGUNTA 
Tendo em conta a localização da Finlândia e do arquipélago do Japão em 
qual dos dois países há probabilidade de ocorrer maior número de sismos? 

Justifica a tua escolha. 

A1 A minha resposta é: 

 

PASSA A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A TUA RESPOSTA 

A2 

A resposta do teu 
colega está bem 

explicada? 
Porquê? 

 

DEVOLVE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A RESPOSTA INICIAL 
 EM FUNÇÃO DA TUA AVALIAÇÃO 

A1 
Que alterações fazes à 

tua resposta? 
Porquê? 

 

APÓS A DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS NO GRUPO TURMA  
RESPONDE ÀS SEGUINTES QUESTÕES 

Arquipélago do 

Japão 

Finlândia 

Dorsais 

oceânicas  

 
Zonas de 

Subdução 
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A1 
A resposta 

cientificamente aceite 
é…. 

 

A1 O que fiz errado? 

 

A1 Porque fiz errado? 

 

PASSA NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE 
 AVALIAR ESTAS TUAS DUAS ÚLTIMAS RESPOSTAS 

A2 

As respostas do teu 
colega estão bem 

explicadas? 
Porquê? 

 

A2 

O que sugeres para o 
teu colega melhorar em 

futuras situações de 
aprendizagem? 

 

DEVOLVE NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE  
REFLETIR SOBRE ESTA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A1 

O que considero 
fundamental lembrar 
para futuras situações 

de aprendizagem? 
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ANEXO 4 

 

 

Atividade de Coavaliação 2  
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                                                                                                        Ano letivo: 2013/2014 

Ciências Naturais                                                                              7º ano de escolaridade 

 

ATIVIDADE DE COAVALIAÇÃO 
 

 

Aluno 1 (A1): __________________________  Aluno 2 (A2): ______________________ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUNO PERGUNTA Apresenta uma razão o facto de as isossistas serem linhas irregulares. 

A1 A minha resposta é: 

 

PASSA A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A TUA RESPOSTA 

A2 

A resposta do teu 
colega está bem 

explicada? 
Porquê? 

 

DEVOLVE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A RESPOSTA INICIAL 
 EM FUNÇÃO DA TUA AVALIAÇÃO 

A1 
Que alterações fazes à 

tua resposta? 
Porquê? 

 

APÓS A DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS NO GRUPO TURMA  
RESPONDE ÀS SEGUINTES QUESTÕES 

Figura 1: Carta de isossistas do 
sismo de 1755 (imagem 
retirada do manual escolar 
Descobrir a Terra 7) 

 

Isossistas 
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A1 
A resposta 

cientificamente aceite 
é…. 

 

A1 O que fiz errado? 

 

A1 Porque fiz errado? 

 

PASSA NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE 
 AVALIAR ESTAS TUAS DUAS ÚLTIMAS RESPOSTAS 

A2 

As respostas do teu 
colega estão bem 

explicadas? 
Porquê? 

 

A2 

O que sugeres para o 
teu colega melhorar em 

futuras situações de 
aprendizagem? 

 

DEVOLVE NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE  
REFLETIR SOBRE ESTA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A1 

O que considero 
fundamental lembrar 
para futuras situações 

de aprendizagem? 

 

 

  



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

Atividade de Coavaliação 3  
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                                                                                                       Ano letivo: 2013/2014 

Ciências Naturais                                                                              7º ano de escolaridade 

 

ATIVIDADE DE COAVALIAÇÃO 

 
 

Aluno 1 (A1): __________________________  Aluno 2 (A2): ______________________ 

 

 

ALUNO PERGUNTA 
Apresenta a possível razão para a realização da sondagem em crusta 

oceânica.  

A1 A minha resposta é: 

 

PASSA A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A TUA RESPOSTA 

A2 

A resposta do teu 
colega está bem 

explicada? 
Porquê? 

 

DEVOLVE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE AVALIAR A RESPOSTA INICIAL 
 EM FUNÇÃO DA TUA AVALIAÇÃO 

A1 
Que alterações fazes à 

tua resposta? 
Porquê? 

 

APÓS A DISCUSSÃO DAS RESPOSTAS NO GRUPO TURMA  
RESPONDE ÀS SEGUINTES QUESTÕES 

A1 
A resposta 

cientificamente aceite 
é…. 

 

 
Em Shimizu, no Japão, em agosto de 2010, a bordo de um navio científico Chikyu (“A Terra” em japonês), iniciou-
se uma sondagem em crusta oceânica que, (…) pode trazer mais informações sobre as rochas do interior da 
Terra (…). Tem a capacidade de perfurar até uma profundidade de 7km (…).  
 

Informação retirada do manual escolar Compreender a Terra 7 de Ciências Naturais 
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A1 O que fiz errado? 

 

A1 Porque fiz errado? 

 

PASSA NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE 
 AVALIAR ESTAS TUAS DUAS ÚLTIMAS RESPOSTAS 

A2 

As respostas do teu 
colega estão bem 

explicadas? 
Porquê? 

 

A2 

O que sugeres para o 
teu colega melhorar em 

futuras situações de 
aprendizagem? 

 

DEVOLVE NOVAMENTE A ATIVIDADE AO TEU COLEGA PARA ELE  
REFLETIR SOBRE ESTA ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM 

A1 

O que considero 
fundamental lembrar 
para futuras situações 

de aprendizagem? 
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ANEXO 6 

 

 

Questionário Final de Avaliação Global  
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                                                                                                       Ano letivo: 2013/2014 
Ciências Naturais                                                                7º ano de escolaridade, Turma A 
 

QUESTIONÁRIO FINAL DE AVALIAÇÃO GLOBAL  
 

 

 

Caro(a) Aluno(a) 

 

 Venho solicitar, mais uma vez, a tua colaboração na resposta ao presente questionário 

sobre a avaliação global das nossas aulas.  

 Como já é do teu conhecimento, ao longo das últimas semanas nas aulas de Ciências 

Naturais, lecionadas por mim – Joana Duarte – realizaste atividades de aprendizagem de 

coavaliação. As tuas ideias são fundamentais para eu poder refletir sobre a relevância da realização 

das atividades de coavaliação para a tua aprendizagem.  

 O presente questionário insere-se nas atividades do meu estágio no âmbito do Mestrado 

em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da 

Universidade do Minho, constituindo um contributo relevante para a construção do respetivo 

relatório de estágio. Peço-te que respondas a todas as questões com o maior rigor possível uma 

vez que, pretendo conhecer as tuas ideias acerca das atividades de coavaliação e também saber 

a importância que atribuis à sua realização.  

O questionário é anónimo e não tem nenhum carácter avaliativo.   

 

Obrigada pela tua colaboração e empenho.  

 

Joana Duarte 
 

junho de 2014 
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1. Que dificuldades sentiste na realização de cada um das seguintes tarefas: 

 
a) Autoavaliação da qualidade científica da tua resposta ao problema inicial quando 

respondeste à pergunta - Que alterações fazes à tua resposta? – após o comentário do teu 

colega à tua resposta. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
b) Autoavaliação da qualidade científica da tua resposta ao problema inicial quando 

respondeste à pergunta - O que fiz errado? - após a discussão no grupo turma da resposta 

considerada cientificamente aceite. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
c) Heterovaliação da qualidade científica da resposta do teu colega ao problema inicial 

quando respondeste à pergunta - A resposta do teu colega está bem explicada? Porquê?. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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d) Identificação das causas para os erros e/ou falhas por ti cometidas quando respondeste 

à pergunta – Porque fiz errado?.  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
e) Heteroavaliação da qualidade das respostas do teu colega às perguntas - O que fiz errado? 
e Porque fiz errado? – quando respondeste à pergunta - As respostas do teu colega estão 
bem explicadas?. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
f) Apresentação de sugestões para o teu colega melhorar o seu desempenho quando 

respondeste à pergunta - O que sugeres para o teu colega melhorar em futuras situações?. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
g) Definir as atitudes e/ou tarefas a assumir no futuro para melhorar o teu desempenho 

quando respondeste à pergunta - O que considero fundamental lembrar para futuras 
atividades?. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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2. Consideras que ter sido avaliado pelos teus colegas foi Positivo, Problemático ou Positivo e 
Problemático? 
 

Positivo  

Problemático  

Positivo e Problemático  

 

2.1 Justifica a tua resposta. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Qual é a importância que atribuis às atividades de coavaliação para a tua aprendizagem? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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