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Resumo 

A legislação educativa portuguesa decreta que a avaliação formativa é um fator 

importante na melhoria da aprendizagem e do ensino e, como refere o Despacho 

Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril (Secção II – artigo 11) é a modalidade mais 

importante da avaliação e permite adquirir informações relevantes e sistemáticas nos 

diferentes “domínios curriculares”. Assim, dada importância que assume no processo de 

ensino e aprendizagem pretendeu-se realizar um estudo no âmbito da unidade curricular 

de Prática de Ensino Supervisionada do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, com os seguintes objetivos:

- Identificar as conceções dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre

avaliação formativa; 

- Identificar as conceções dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre

avaliação formativa, relativamente aos instrumentos que os professores utilizam para os 

avaliar e com que finalidades os avaliam; 

- Caracterizar as práticas de avaliação formativa dos professores do 1.º Ciclo do

Ensino Básico, relativamente aos instrumentos usados e finalidades; 

- Estabelecer a relação entre as conceções sobre a avaliação formativa

evidenciadas pelos professores e pelos alunos, relativamente aos instrumentos e as 

finalidades. 

O estudo realizado envolveu 74 alunos de três turmas do 4.º ano de escolaridade 

e 24 alunos de uma turma do 2.ºano e os respetivos professores, ou seja, 4 professores do 

1.º Ciclo do Ensino Básico.

Os dados foram recolhidos através de dois questionários compostos por questões 

abertas e fechadas: 

- Questionário perceções e práticas dos professores sobre avaliação formativa;

- Questionário perceções dos alunos sobre avaliação formativa.

Os dados foram tratados recorrendo à análise quantitativa e qualitativa. A análise 

quantitativa, cálculo de frequências e percentagens, foi usada nas questões fechadas de 

ambos os questionários e a análise qualitativa, com recurso à análise de conteúdo, foi 

usada para analisar as respostas às questões abertas dos mesmos. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que nem todos os professores 

envolvidos têm claras todas as potencialidades que a avaliação formativa assume no 

processo de ensino e de aprendizagem. Podemos ainda verificar que os professores 



  

utilizam pouca diversidade de instrumentos de avaliação e também não envolvem os seus 

alunos com a frequência em processos de auto e heteroavaliação. No que diz respeito aos 

alunos concluímos que estes mencionam mais instrumentos com finalidade avaliativa 

comparativamente aos seus professores, bem como evidenciam uma opinião não 

coincidente com os seus professores em relação às finalidades da sua avaliação. 

 

Palavras-Chave: Avaliação Formativa, Feedback e Aprendizagem. 



Abstract 

The Portuguese educational legislation decrees that formative assessment is an 

important element in the improvement of learning and teaching. As provided for in 

Decree-Law 17/2016, 4 April (article 24 A - point A), and Legislative Order N. º 1 

F/2016, 5 April (section II, article 11) it’s the most important modality of the evaluation 

and allows to acquire relevant systematic information in the different curricular domains. 

Therefore, given the importance that assumes in the process of teaching and learning, it 

was intended to carry out a study in ambit of the curricular unit of Supervised Teaching 

Practise in Pre-school Education and 1st Cycle of Basic Education with the following 

objectives: 

- To identify the conceptions of the teachers of the First Cycle of Basic Education

on formative assessment; 

- To identify the conceptions of the students of the First Cycle of Basic Education

on formative assessment with regard to the instruments that teachers use to evaluate them 

and for that purpose they evaluate them; 

- To characterise the use of formative assessment of teachers of the First Cycle

of Basic Education, with regard to the concept, instruments used and purposes; 

- Establish the connection between the concepts about formative assessment

evidenced by both teachers and students, with regard to the instruments and purposes. 

The study involved 74 students from three classes of 4th grade and 24 students 

of a 2nd grade class and their teachers, that is, 4 teachers of the 1st Cycle of Basic 

Education. 

The data were collected through two questionnaires composed of open and 

closed questions: 

- Questionnaire perceptions and practices of teachers on formative assessment;

- Questionnaire perceptions of students about formative assessment.

The data were treated using quantitative and qualitative analysis. The 

quantitative analysis, calculation of frequencies and percentages was used in the closed 

questions of both questionnaires. The qualitative analysis, using the content analysis, was 

used to analyse the answers to open questions of the both questionnaires. 

The results obtained allowed to conclude that not all teachers involved have clear 

all the potentialities that the evaluation format has in the teaching process. We can also 



  

notice that teachers use less diversity of assessment instruments and also do not involve 

their students with frequency in self-processes and hetero-valuation. With regard to the 

students, we conclude that they mention more instruments for evaluation and learning 

purposes compared to their teachers, as well as evidence of a non-coincident opinion with 

their teachers regarding the purposes of their evaluation. 

 

  

Key-Words: Formative Assessment, Feedback and Learning. 
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Capítulo I 

Introdução 

No primeiro capítulo deste trabalho procede-se a uma breve contextualização teórica 

sobre o estudo realizado (1.1), remetendo para os diferentes tipos de avaliação (1.2) e ainda, 

para a importância da avaliação formativa no sistema de ensino Português (1.1.2). 

Seguidamente, apresenta-se a importância do estudo (1.2) e os seus objetivos (1.3) e, por último, 

a organização do mesmo (1.4). 

1.1. Contextualização do estudo 

Segundo o Decreto – Lei 55/2018 de 6 de julho, a avaliação consiste num processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, que dá informações sobre o percurso escolar dos alunos 

e certifica também os conhecimentos/capacidades que estes vão alcançando ao longo de todo o 

processo. Tem como principal finalidade a melhoria do ensino, com base numa intervenção 

pedagógica contínua, onde se evidenciam as aprendizagens, os desempenhos e os 

procedimentos de avaliação. É importante referir que a avaliação de 

conhecimentos/capacidades deve ser realizada pelos docentes juntamente com os alunos, para 

que estes ultrapassassem as dificuldades sentidas durante a aprendizagem e atinjam o máximo 

sucesso escolar. Ainda segundo este documento, na avaliação devem ser utilizados diversos 

procedimentos, instrumentos e técnicas apropriados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos 

destinatários e ao tipo de informação a reunir. 

 Pais e Monteiro (1996) afirmam que a avaliação deve ser entendida tanto pelos alunos 

como pelos professores como um “meio que lhes permite avaliar as aprendizagens feitas e, se 

for caso disso, reorganizar o trabalho” (p. 52). Ou seja, a avaliação tem como meta conhecer o 

impacto que o ensino tem nas aprendizagens, de forma a, se necessário, corrigir e readaptar as 

estratégias utilizadas.  

Outro autor que se debruçou sobre este tema foi Ferreira (2007) que refere que a 

avaliação das aprendizagens “implica um conjunto de passos sequenciados que se condicionam 

e actuam integradamente e tem por finalidade a tomada de decisões” (p. 23). É importante 

referir que a tomada de decisões pode ter diferentes finalidades. Pode ser para diagnosticar as 

“necessidades, interesses e pré-requisitos para as novas aprendizagens”, de “orientação” ao 

longo do processo de aprendizagem e ainda de “hierarquização e de certificação” dos alunos. 
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No que diz respeito ao sistema de ensino português, o Despacho Normativo n.º 1-

F/2016, de 5 de abril (Capítulo II – Secção II - artigo 9º) define que a avaliação compreende 

três modalidades – diagnóstica, sumativa e formativa. 

A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo responder à necessidade de 

aquisição de informação útil, sobre o que os alunos sabem antes da aprendizagem de um 

conteúdo, para o processo de ensino e de aprendizagem. Com a sua utilização é possível 

perceber quais os conhecimentos adquiridos pelos alunos e quais os conhecimentos que lhes 

faltam adquirir. Por outras palavras, a avaliação em causa, permite detetar onde se encontra o 

aluno, antes da aprendizagem de um novo conteúdo e que sejam descobertas as origens dos 

obstáculos com os quais este se vai deparando durante o percurso de aprendizagem. Cortesão 

(2002) reconhece a avaliação diagnóstica como um elemento de peso quando é preciso indicar 

as competências dos alunos na fase inicial do trabalho e quando é necessário incluir um aluno 

num determinado grupo ou nível de aprendizagem. Isto porque, fornece ao professor indicações 

úteis para que consiga adaptar os trabalhos que pretende desenvolver com os seus alunos às 

caraterísticas e conhecimentos dos mesmos e, assim, mediante as dificuldades diagnosticadas, 

o professor orienta o aluno no seu percurso escolar. Porém, é importante que o professor tenha 

em atenção que os dados que vão sendo recolhidos não podem servir para rotular os alunos 

permanentemente, mas sim para os informar e ao seu professor, sobre o nível inicial da 

aprendizagem. A avaliação diagnóstica deve ser realizada sempre que seja apropriado, pois é 

um ponto de partida importante no que diz respeito à formulação de estratégias pedagógicas e 

à superação das dificuldades sentidas pelos alunos. Permite conhecer melhor os alunos, ou seja, 

as suas caraterísticas iniciais e isto faz com que se criem condições favoráveis à planificação 

das aprendizagens. 

Outra modalidade de avaliação considerada no Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 

de abril, é a avaliação sumativa. De acordo com este documento e o Dec. Lei n.º55/2018, a 

avaliação sumativa realiza uma apreciação geral do desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos, ou seja, formula um juízo global sobre as aprendizagens conseguidas pelos alunos e, 

por isso, as suas finalidades são a classificação e a certificação. É usada no final de cada período 

escolar e informa sobre a situação de aprendizagem dos alunos aos pais e encarregados de 

educação. Por outro lado, representa uma tomada de decisão em relação ao percurso escolar 

dos alunos.  

Ferreira (2007) indica que esta modalidade de avaliação “visa medir e classificar os 

resultados de aprendizagem obtidos pelos alunos (…) exprime-se quantitativamente, pela 
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atribuição de uma nota num determinado ponto de escala de classificação adoptada 

formalmente” (p. 30). Tal como o próprio nome indica, procura produzir um género de 

“sumário” referente a todas as aprendizagens realizadas numa unidade de ensino, período letivo 

ou ciclo (Cortesão 2002). A avaliação sumativa para além de atribuir uma nota/classificação, 

permite averiguar se as metas de aprendizagem estabelecidas foram atingidas. Caso esta 

situação não se verifique, é possível saber a que intervalo se ficou de se atingir o objetivo. Lopes 

e Silva (2012) acrescentam que a avaliação sumativa é “centrada no professor” (p. 6) dado que, 

apenas envolve o professor no processo de avaliação. Aquando da tomada de decisões sobre o 

percurso do aluno, mais precisamente sobre a progressão ou não do mesmo, a utilização desta 

modalidade de avaliação é determinante. Para Pais e Monteiro (1996) a avaliação sumativa 

possibilita um ajustamento dos resultados recolhidos através da avaliação formativa, 

destacando desta forma se os objetivos pré-definidos foram ou não alcançados. Podemos então 

mencionar que a modalidade de avaliação em análise representa um “balanço final” do processo 

de aprendizagem. Portanto, só faz sentido que aconteça passado algum tempo de lecionação, 

como por exemplo no final de uma unidade de aprendizagem, visto que já existe material 

suficiente para que seja realizada uma apreciação relativa ao progresso do aluno (Ribeiro, 1991, 

p. 89). Ocorre no final do processo de ensino-aprendizagem, através da realização de testes e

exames, ao fim de um trimestre, semestre ou ano letivo. 

Podemos verificar a importância da avaliação formativa no sistema de ensino português 

através da leitura, para além do documento anteriormente referido, de outros documentos, como 

o Dec. Lei n.º 17/2016 de 4 de abril (artigo 24º A – ponto 4) e o Despacho Normativo n.º 1-

F/2016, de 5 de abril (Secção II – artigo 11), que igualmente referem que a avaliação formativa 

é a modalidade mais importante da avaliação e que permite adquirir informações importantes e 

sistemáticas nos diferentes “domínios curriculares”. Os mesmos documentos referem que a 

avaliação formativa possui um caráter contínuo e sistemático e que deve ter por base diversos 

instrumentos, que permitam uma recolha de informação adequada às diferentes aprendizagens 

e também às ocasiões em que acontecem. Só assim é que os professores, alunos, encarregados 

de educação e entidades legalmente autorizadas podem colher dados que lhes permitam 

acompanhar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a fim de regular o modo de 

ensinar e aprender e as estratégias utilizadas com esse objetivo. Isto requer a adoção de vários 

procedimentos que permitam a regulação do processo de ensino e aprendizagem com base na 

recolha da informação feita, a fim de se perceber a eficácia deste processo e tomar decisões no 

sentido de alterar, sempre que necessário, as estratégias de ensino. Para proceder à recolha das 
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informações é preciso ter em conta vários instrumentos e técnicas de avaliação para que os 

alunos possam atingir os objetivos estabelecidos. É necessário que o professor faça uma boa e 

variada recolha de informação a tempo útil e que não se limite aos dados disponibilizados pelos 

testes. 

No ponto de vista de Cardinet (1986), a avaliação formativa “visa orientar o aluno 

quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades para o ajudar a descobrir 

os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem” (p. 14). Dado serem estes os 

seus objetivos, tem de ser um “processo contínuo” em que se distinguem três momentos de 

avaliação: o antes, o durante e o depois (Lopes & Silva, 2010). 

O antes refere-se à fase anterior ao início do processo de ensino- aprendizagem, e 

consiste num diagnóstico dos pré-requisitos, para verificar a situação inicial do aluno e que 

indica ao professor quais as estratégias a implementar para assegurar uma aprendizagem de 

sucesso. Em relação ao durante, o mesmo ocorre após um curto período de ensino e de 

interação entre o professor e os alunos. O professor observa o processo de aprendizagem e, caso 

seja necessário, faz um reajustamento na forma como está a ensinar, com base nos dados 

recolhidos sobre os sucessos e contratempos das aprendizagens. Por último, o depois que se 

refere a um período de aprendizagem mais longo, onde é já possível uma análise  mais detalhada 

das aprendizagens que foram sendo realizadas, a qual permite refletir sobre a necessidade de 

novamente ajustar as estratégias adotadas às dificuldades sentidas pelos alunos (Lopes & Silva, 

2010). Esta perspetiva sobre a avaliação formativa, vai ao encontro das considerações de 

Cortesão (2002) que vê a avaliação formativa como “uma forma de avaliação em que a 

preocupação central reside em colher dados para a reorientação do processo de ensino-

aprendizagem” (p. 38).  

As caraterísticas dos alunos estão permanentemente associadas as caraterísticas do 

sistema de formação. Porém, esta função pode precaver diferentes formas. Sendo que uma delas 

está relacionada com as particularidades dos alunos e com requisitos pré-definidos pelo sistema 

de formação. Como tal, a avaliação é uma forma de verificar a evolução do aluno desde a fase 

inicial até à fase final de aprendizagem. 

Uma vez explicitado o conceito de avaliação formativa, e não perdendo de vista que “as 

modalidades da avaliação adoptadas por um sistema de formação têm sempre uma função de 

regulação” (Allal, 1978, p.176), importa salientar que, de acordo com Barreira, Boavida e 

Araújo (2006, p. 109), a mesma é vista como uma “autêntica metodologia”, que tem como 

intuito melhorar o ensino e a aprendizagem.  
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1.2. Importância do estudo 

O interesse por realizar este estudo surgiu do contacto com a Unidade Curricular de 

Didática das Ciências da Natureza na Licenciatura em Educação Básica e ainda, pelo contacto 

com a Unidade Curricular de Didática do Estudo do Meio presente no plano de estudo do Curso 

de Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, que 

fomentou à autora do mesmo, a curiosidade sobre as metodologias diferentes e mais inovadoras 

do que as tradicionais que estava habituada a ver no contexto de sala de aula. 

Uma vez que, o interesse da autora do trabalho está direcionado para a área da educação, 

achou pertinente realizar um estudo sobre este tema para perceber como e quando é que os 

professores realizam a avaliação formativa e como os alunos a encaram. 

Por outro lado, o interesse surgiu igualmente pela leitura de diversos documentos que 

realçam a importância da avaliação formativa assim como a sua prática para o processo de 

ensino e aprendizagem, como é o caso do artigo “A investigação em Portugal sobre a Avaliação 

das Aprendizagens dos Alunos” elaborado por Barreira e Pinto (2005). Este documento alega 

que os professores já utilizam critérios diferenciados de avaliação e sabem a importância de os 

partilhar e de os tornar claros aos seus alunos, para que os mesmos possuam uma referência no 

que diz respeito ao processo de aprendizagem. Contudo, apesar de saberem a importância deste 

procedimento, continuam a não partilhar, tanto como seria necessário, os objetivos e os critérios 

de avaliação com os alunos, o que determina que estes não são ativos no que diz respeito à sua 

avaliação. Por outras palavras, os professores são os únicos intervenientes neste processo. 

Também, apesar de, segundo os mesmos autores, os instrumentos utilizados serem mais 

diversificados, isto não significa que tenham peso significativo na avaliação, pois os estudos 

mostram que os testes continuam a ser o instrumento com maior peso na avaliação dos alunos. 

Os professores continuam a dar mais destaque aos conhecimentos que os alunos têm do que 

propriamente às suas capacidades e atitudes, ou seja, estão mais preocupados com os conteúdos 

a lecionar nas diferentes disciplinas do que em perceber o processo cognitivo usado pelos 

alunos no seu processo de aprendizagem e que, estão diretamente ligados às causas dos seus 

erros. Como refere Fernandes (2009) a prática da avaliação formativa não está incutida na vida 

pedagógica das escolas. Apesar de os professores terem noção da pertinência/importância da 
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mesma no processo de aprendizagem, usam diversas razões para justificar o sucedido, entre as 

quais, a falta de formação e a preocupação em cumprir o programa. O mesmo autor refere que 

a avaliação apenas é feita pelo docente. Dito de outro modo, os alunos não têm conhecimento 

acerca dos critérios de avaliação, dos objetivos pré-definidos nem dos critérios de correção dos 

seus trabalhos, fatores essenciais para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

 Com base no relatório da OCDE, Review of Evaluation and Assessment in Education: 

Portugal 2012, os autores Santiago, Donaldson, Looney e Nusche (2012) referem que, a 

avaliação formativa tem uma elevada importância, no entanto,  em Portugal esta avaliação não 

é sistematicamente utilizada nas escolas, dado que, a avaliação para aprendizagem é 

constantemente substituída pela avaliação sumativa, pois, a classificação continua a ser o aspeto  

mais importante a considerar, no processo avaliativo. No nosso país os alunos não parecem 

estar no centro da avaliação formativa, ou seja, o ensino e a aprendizagem ainda ocorrem num 

ambiente “tradicional” onde o professor lidera a sala de aula e os alunos não participam no 

planeamento e na organização do processo. O mesmo relatório informa ainda que, os resultados 

sobre a aprendizagem dos alunos em Portugal estão ligeiramente abaixo da média dos restantes 

países da OCDE. 

 O exposto, levou-nos a considerar, estudar esta problemática, dado que se a avaliação 

formativa fosse utilizada mais vezes, e de uma forma sistemática como exige a sua 

concetualização, os alunos podiam consciencializar as suas aprendizagens e, desta forma, 

ultrapassar mais facilmente as dificuldades sentidas ao longo de todo o processo de 

aprendizagem. 

 

1.3.   Objetivos de estudo 

 

Tendo em conta todos os aspetos mencionados anteriormente, o estudo tem como 

principais objetivos:  

 

 Identificar as conceções de professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre avaliação 

formativa; 

 Identificar as conceções de alunos do1.º Ciclo do Ensino Básico sobre avaliação 

formativa, relativamente aos instrumentos que os professores utilizam para os avaliar e 

com que finalidades os avaliam; 
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 Caraterizar as práticas de avaliação formativa de professores do 1.º Ciclo do Ensino

Básico, relativamente ao conceito, instrumentos usados e finalidades;

 Estabelecer a relação entre as conceções sobre avaliação formativa evidenciadas pelos

professores e pelos alunos, relativamente aos instrumentos e às finalidades.

1.3.Organização do relatório 

O presente relatório estará dividido em cinco partes. 

No capítulo I é feita uma breve introdução (1.) e, seguidamente, a contextualização do 

estudo (1.1), fazendo referência à importância da avaliação formativa no Sistema de Ensino 

Português. Neste capítulo, será ainda manifestada a importância (1.2) e os objetivos do estudo 

(1.3). 

No capítulo II – Revisão da leitura – realizar-se-á o contexto teórico do estudo onde 

serão desenvolvidos os seguintes tópicos: O conceito (2.1) e a importância da avaliação 

formativa no processo de ensino e aprendizagem (2.1.1); Qual o papel do professor na avaliação 

formativa (2.1.2); Os efeitos da avaliação formativa na aprendizagem (2.1.3); De seguida surge 

o tópico relacionado com o conceito de feedback (2.2), bem como as caraterísticas para um

feedback eficaz (2.2.1); E ainda, as conceções e as práticas dos professores e dos alunos 

relativamente à avaliação formativa (2.2.2). 

No capítulo III – Descrição do Estudo – proceder-se-á ao desenvolvimento do estudo 

e os participantes envolvidos, fazendo referência à caraterização da Instituição Educativa onde 

foram realizadas as aulas de responsabilização da prática pedagógica que servirão de suporte 

ao estudo (3.1). Por último, realizar-se-á uma breve descrição da prática pedagógica 

desenvolvida (3.2), assim como os instrumentos utilizados na recolha de dados (3.3) e forma 

como se procedeu ao tratamento dos mesmos (3.4). 

No capítulo IV – Apresentação e análise de resultados – mostrar-se-á uma análise dos 

dados obtidos com os vários instrumentos de recolha (4.1 e 4.2) e, por fim, far-se-á uma análise 

comparativa dos dados obtidos com os diferentes instrumentos utilizados na recolha de dados 

(4.3), de modo a responder aos objetivos deste relatório.  

No capítulo V – Conclusões e sugestões para futuros trabalhos – apresentar-se-á as 

principais conclusões tendo por base a análise dos resultados obtidos e os objetivos do estudo 

em questão (5.1), quais as limitações do mesmo (5.2). Além disto, serão ainda referidas 

sugestões para trabalhos futuros na mesma área de investigação (5.3). 
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Por fim, apresentar-se-á a bibliografia relativa aos autores mencionados ao longo do 

relatório, bem como os anexos onde se pode encontrar os instrumentos utilizados na recolha de 

dados. 
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Capítulo II 

Revisão da Literatura 

2. Introdução

A revisão da literatura dá suporte e informação sobre o assunto que se está a analisar e 

possibilita a contextualização do estudo, bem como a realização e interpretação do mesmo. 

Neste capítulo começaremos por abordar o conceito e a importância da avaliação formativa 

(2.1), o conceito e as caraterísticas do feedback eficaz (2.2), a relação do feedback com 

avaliação formativa e com a auto e heteroavaliação (2.2.1). Por último, serão referidas quais as 

conceções e as práticas dos professores em relação à avaliação formativa (2.3). 

2.1. Conceito e importância da avaliação formativa no processo de ensino e de 

aprendizagem 

Lemos, Neves, Campos, Conceição e Alaiz (1993) compreendem o conceito de 

avaliação formativa como um “acompanhamento permanente da natureza e qualidade da 

aprendizagem de cada aluno, orientando a intervenção do professor de modo a dar-lhe a 

possibilidade de tomar decisões adequadas às capacidades e necessidades dos alunos” (p. 27). 

Para Bloom, Hastings e Madaus (1983) trata-se de uma avaliação sistemática que ocorre 

durante o processo de elaboração dos programas de ensino e de aprendizagem, com o objetivo 

de os aprimorar. Assim, o professor pode adaptar o ensino às necessidades de aprendizagem 

dos alunos e estes podem tomar consciência da origem das suas dificuldades, podendo 

ultrapassá-las de forma mais eficaz (Lopes & Silva, 2010).  

De acordo com o relatório da OCDE (2012), a avaliação formativa é orientada pelo 

professor, sendo que a informação fornecida serve para o auxiliar no que diz respeito à conceção 

e à gestão adequadas dos currículos. Para além disto, ainda de acordo com o referido relatório, 

ajuda a estabelecer relação entre a aprendizagem e as competências necessárias a serem 

desenvolvidas, gera informações úteis sobre o progresso da aprendizagem e permite que os 

programas sejam diferenciados e ajustados, a fim de responder às necessidades dos alunos. Na 

mesma linha Allal (1986) afirma que a avaliação desempenha uma função formativa quando o 

seu objetivo é fornecer indicações que facultam a adaptação do ensino às caraterísticas 

individuais dos alunos constatadas durante o processo de aprendizagem, permitindo a regulação 

da mesma. Por este motivo, é crucial que a regulação advenha durante o período em que os 
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alunos estão a aprender, pois só assim é possível remediar as dificuldades de aprendizagem 

antes de se atribuir uma classificação aos alunos. Abrecht (1994) acrescenta que a avaliação 

formativa diz respeito ao aluno, por isso, as atenções devem estar focadas nele. É importante 

que o professor o motive e o oriente, no sentido de o fazer compreender o próprio processo de 

aprendizagem. Assim, o aluno pode elaborar uma trajetória de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, conta com a ajuda do professor para as possíveis lacunas/deslizes que podem ocorrer 

durante o seu percurso, de forma a vencer os obstáculos que vão surgindo. De acordo com 

vários autores (Landsheere 1980; Ferreira 2007) estes obstáculos devem ser encarados como 

momentos de resposta a um problema, e não como uma forma de advertir o aluno, pois a função 

pedagógica da avaliação formativa não pretende a sansão/condenação dos alunos, dado que os 

erros são naturais ao longo do processo de aprendizagem. Devem é ser explorados e analisados 

a fim de se perceber quais as suas razões.  

Tal como vimos, a avaliação formativa visa aperfeiçoar a aprendizagem dos alunos e 

não classifica-la, como é objetivo da avaliação sumativa, dado que se trata de um processo e 

não de um produto final, sendo o seu foco principal descobrir como o aluno progride no 

processo de aprendizagem para, se necessário, o remediar. Conclui-se assim, que a avaliação 

formativa, mais do que um método, é uma atitude, visto que implica uma interrogação constante 

sobre o processo de ensino e de aprendizagem que permite identificar onde e em quê o aluno 

tem dificuldades e, desta forma, ajudá-lo a ultrapassá-las. Abrecht (1994) afirma que é “o 

refazer do caminho percorrido, para se refletir sobre o processo de aprendizagem em si mesmo” 

(p.18). De acordo com Landsheere (1980, p.31) trata-se de uma “informação em feedback para 

o aluno e professor”, dado que possibilita fazer os ajustes necessários no decorrer das tarefas 

que estão a concretizar (Rosário, Soares, Núñez, Gonzaléz-Pienda & Simões, 2004).  

A avaliação formativa permite também que o aluno seja um agente ativo da sua própria 

aprendizagem através dos processos de auto e heteroavaliação (Silva & Lopes, 2016). Ferreira 

(2007) e Santos (2002) entendem a autoavaliação como um processo no qual o aluno participa 

na sua avaliação a partir de objetivos apresentados pelo professor ou negociados com os alunos, 

visto que, quando os alunos refletem sobre o que fazem, o porquê de o terem feito e o caminho 

que estão a seguir para cumprir os objetivos de avaliação definidos, conseguem gerir melhor os 

seus projetos, o seu progresso e as estratégias usadas perante as tarefas e obstáculos que vão 

aparecendo. A autoavaliação é, assim, um processo metacognitivo, um procedimento mental 

interno a partir do qual o aluno toma consciência dos diversos momentos da sua atividade 

cognitiva, e por esta razão, a autoavaliação tem de estar integrada no processo de aprendizagem. 
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O aluno deve ter consciência do que já aprendeu, dos objetivos que têm que atingir e ainda, do 

que lhe falta para isso acontecer, o que permite combater a passividade a que o aluno está sujeito 

na avaliação tradicional (Abrech, 1994). Através da autoavaliação o aluno consegue precisar a 

sua trajetória e consciencializar os objetivos que lhe permitem averiguar, por ele próprio, os 

pontos positivos e os pontos menos positivos do seu percurso de aprendizagem (Lopes & Silva, 

2012; Silva & Lopes, 2015). Este processo permite-lhe a melhoria da eficácia da aprendizagem, 

uma vez que fornece informações que permitem retificar, fortalecem e encorajam a 

aprendizagem (Lemos, Neves, Campos, Conceição & Alaiz, 1993). No Quadro Europeu 

Comum de Referência (Conselho da Europa, 2001, p. 263) este aspeto é reforçado, dado que, a 

autoavaliação “pode ser um complemento eficaz dos testes e da avaliação do professor” e o seu 

maior potencial é que funciona como um instrumento para a motivação e a tomada de 

consciência do percurso de aprendizagem. Ajuda os alunos a consciencializarem-se dos aspetos 

positivos, a reconhecerem as suas fraquezas e a melhorarem o seu percurso de aprendizagem 

com maior eficiência. 

Importa referir que a participação ativa do aluno através da autoavaliação e da 

consequente autorregulação, promovem a autonomia da aprendizagem e a motivação dos 

alunos pela mesma. Lopes e Silva (2015) consideram a autorregulação como um processo ativo 

e construtivo através do qual os alunos estabelecem objetivos para a sua aprendizagem e, a 

partir deles, fazem a monitorização e o controlo dos seus conhecimentos, motivações e 

comportamentos. Este processo permite que se sintam mais confiantes, autónomos e capazes 

no decorrer da aprendizagem. Para além disto, referem que para a implementação da avaliação 

formativa na sala de aula é necessário que os alunos estruturem a sua aprendizagem 

envolvendo-se ativamente não só na auto como na heteroavaliação ou avaliação pelos pares. 

Santos (2002) refere também a heteroavaliação como sendo um processo de regulação das 

aprendizagens. Salienta que as situações que propiciam que os alunos se apoiem uns aos outros 

e se entreajudem, representam experiências produtivas relativamente à reestruturação dos seus 

conhecimentos, à regulação das suas aprendizagens e, por fim, ao desenvolvimento da 

responsabilidade e da autonomia. A auto e a heteroavaliação têm como finalidade 

responsabilizar os alunos sobre o seu processo de aprendizagem, respetivamente a partir da sua 

própria reflexão e da avaliação realizadas pelos seus colegas. Através do conhecimento dos 

objetivos de aprendizagem fornecidos pelo professor, o aluno pode envolver-se nestes dois 

processos, consciencializando-se se a sua aprendizagem está ou não de acordo com os objetivos 

definidos e ajudando os colegas nesse processo, através do feedback que lhes disponibilizam.  
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Concluindo, a autoavaliação implica que o aluno reflita sobre o seu próprio trabalho, 

enquanto a heteroavaliação implica que o aluno reflita sobre as atividades e os resultados de 

aprendizagem dos seus pares. 

 

2.2. Conceito e características do feedback eficaz 

 

A avaliação formativa requer uma reflexão por parte dos alunos, bem como, por parte 

do professor em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Esta reflexão feita pelos alunos, 

deve permitir ao professor obter feedback, de forma, a adequar o seu ensino às caraterísticas 

individuais dos seus alunos e aos seus alunos deve permite-lhes receber feedback construtivo, 

quer do professor quer dos seus colegas, com a finalidade de os ajudar a regularem a sua própria 

aprendizagem.  

O feedback é uma componente relevante do processo de avaliação formativa (Brookhart, 

2008). Martins e Carvalho (2014) referem que o feedback permite aos alunos ter consciência 

do nível atual do seu desempenho e o nível desejado, ou seja, deve proporcionar informações 

aos alunos para que estes compreendam o ponto onde estão e o que devem fazer a seguir, desta 

forma o feedback orienta-os na sua aprendizagem com a finalidade de conseguirem os 

resultados pretendidos (Machado, 2014). Se os professores estiverem conscientes do percurso 

dos seus alunos, da forma como estes vão progredindo ao longo do seu processo de 

aprendizagem, serão capazes de os ajudar a atingir o sucesso escolar (Boston, 2002). Segundo 

Kluger e DeNisi (1996) o conceito de feedback consiste em ações que são tomadas por agente 

externo para facultar informações relativas a aspetos de desempenho de tarefas. Lopes e Silva 

(2010) acrescentam que esse agente externo pode ser o professor, os colegas, os pais, livros ou 

até mesmo a própria experiência do aluno adquirida nas situações de aprendizagem. Isto 

acontece porque, um professor ou um pai podem fornecer informação para que um 

comportamento seja corrigido, assim como, um colega pode fornecer uma estratégia alternativa 

que possibilita resolver um problema, da mesma forma que o aluno pode recorrer a um livro 

com a finalidade de clarificar e completar ideias. Por último, pode ser o próprio aluno a refletir 

sobre uma resposta que tenha dado num exercício para avaliar se foi ou não adequada. O que 

importa verdadeiramente é que: “O feedback dado aos alunos deve ter como objetivo 

fundamental que estes se tornem progressivamente mais autónomos” (p. XX) relativamente à 

sua aprendizagem (Lopes & Silva, 2010).  
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De acordo com o já anteriormente referido, o feedback permite a regulação do processo 

de ensino e de aprendizagem e faculta informações para que o aluno compreenda o quão 

distante ou próximo está dos objetivos que o professor pretende que ele atinja e, desta forma, 

possa detetar as “falhas” existentes e procurar solucioná-las (Borges, Miranda, Santana & 

Bollela, 2014). Estas informações devem surgir “just-in-time” (no tempo certo), “just-for-me” 

(só para mim) e são fornecidas quando e onde for adequado, destinando-se a modificar os seus 

pensamentos e comportamentos com o propósito de melhorar a aprendizagem. As informações 

fornecidas podem ser formais ou informais, disponibilizadas através de feedback em trabalhos 

e em testes e, ainda em mensagens verbais e não-verbais, fornecidas quando na sala de aula o 

professor se disponibiliza para ajudar os alunos numa atividade. Os ajustes nas estratégias, 

pensamentos, afetos e comportamentos manifestam-se imprescindíveis em relação às mudanças 

dos fatores pessoais, de comportamento e ambientais durante as aprendizagens, obrigando os 

alunos a uma incessante monitorização do seu processo de aprendizagem (Rosário et al, 2004). 

Lopes e Silva (2015) definem feedback como sendo comentários direcionados à 

aprendizagem fornecidos aos alunos - feedback professor/aluno, e aos professores – feedback 

aluno/professor, tendo como principal objetivo que estes ultrapassem as suas dificuldades. O 

feedback fornecido aos alunos refere-se ao seu grau de aprendizagem e à qualidade do trabalho 

que fazem comparativamente com as expetativas, metas de aprendizagem e objetivos 

requeridos. O feedback fornecido aos professores informa-os sobre a eficácia das suas aulas e 

das atividades desenvolvidas com vista à aprendizagem dos alunos (Lopes & Silva, 2012). 

Quando estes estão empenhados em receber feedback fornecido pelos alunos com base no que 

sabem, no que compreendem, onde cometem erros e nos conceitos alternativos então, o ensino 

e a aprendizagem estão “sincronizados e poderosos” (Lopes & Silva, 2010, p. 49).  

No entanto, as potencialidades referidas do feedback apenas evidenciam melhoria da 

aprendizagem se o aluno compreender que este lhe permite adequar as suas estratégias de 

aprendizagem e/ou melhorar os seus conhecimentos através das informações orais ou escritos, 

asseguradas pelo seu professor e colegas. Ou seja, para ser eficaz o feedback deve obedecer a 

certas regras e possibilitar responder a três importantes questões: “Para onde vou?” , o que 

implica que o aluno conheça quais são os objetivos de aprendizagem que se pretenda que atinja; 

“Onde estou agora?”, o que  exige que o aluno saiba os progressos que está a fazer para atingir 

as metas de aprendizagem o que implica, uma  autoavaliação que considera o passado e o  

presente,   como progredir em relação ao ponto de partida e ao ponto de chegada; e por último, 

“Qual é a próxima meta?” , que implica que o aluno planifique os próximos passos da sua 
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aprendizagem para que possa progredir mais e melhor. Todas estas questões ajudam o processo 

de autorregulação sobre o processo de aprendizagem (Hattie & Timperley, 2007; Lopes & 

Silva, 2010). Evidentemente isto exige que os professores e os alunos participem ativa e 

intencionalmente no processo de avaliação formativa e, sobretudo, que se foquem nos objetivos 

de aprendizagem – metas e descritores de desempenho (Lopes & Silva, 2012). Quando os alunos 

compreendem os objetivos e a importância dos mesmos, o feedback torna-se mais poderoso, 

sem isso, este é muitas vezes confuso e visto como algo sobre o aluno e não sobre as tarefas ou 

trabalho, como era suposto. Assim, o feedback permite que se estabeleçam metas razoáveis e 

que o aluno acompanhe o seu desempenho relativamente aos objetivos, de modo a ajustar o seu 

esforço, direção e estratégias - descritores de desempenho. 

Em suma, afirmam que o feedback deve ocorrer de forma contínua e não deve fazer 

juízos de valor acerca do desempenho do aluno, visto que o seu objetivo é reduzir a distância 

entre o agora e o que deveria ou poderia ser (Hattie & Timperley, 2007 e 2011; Semana & 

Santos, 2010). Se por um lado o feedback pode melhorar significativamente o processo e os 

resultados das aprendizagens dos alunos, por outro, não as garante se não for adequado aos 

processos cognitivos e metacognitivos do aluno.  

Embora seja considerado uma das estratégias mais poderosas e eficazes na melhoria do 

desempenho escolar dos alunos, existem alguns tipos de feedback mais eficazes que outros, e 

por vezes, o feedback pode mesmo ter efeitos negativos no desempenho dos alunos e, por isso, 

surge a necessidade de identificar quais as caraterísticas que tornam o feedback eficaz. Hattie 

(2011) apresenta uma síntese de meta-análise sobre as diversas influências do feedback no 

desempenho dos alunos, onde se verifica que o feedback tem efeitos maiores quando os alunos 

recebem informações sobre uma tarefa e como fazê-la de forma mais eficaz e tem efeitos 

menores quando está relacionado com elogios, recompensas e punições, dado que estes contêm 

pouca informação relacionada com a aprendizagem e com a tarefa. O mesmo acontece com as 

recompensas extrínsecas também apresentam efeitos negativos, pois não ajudam os alunos a 

assumir a responsabilidade de se motivarem ou autorregularem.  

De acordo com Hattie e Timperley (2011), para o feedback se tornar eficaz, é necessário 

ter em atenção: a estrutura, os níveis, a quantidade e ainda, quando este é proporcionado aos 

alunos, ou seja, o seu “timing”. Além disto, o feedback é eficaz, quando o aluno não o vê como 

uma ameaça para a sua autoestima (Lopes & Silva, 2015). Um feedback é eficaz quando fornece 

informações corretas em vez de incorretas e quando se fundamenta em mudanças de 

“caminhos” anteriores. Este também é influenciado pela dificuldade dos objetivos e das tarefas, 
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já que, tem um maior impacto quando os objetivos são mais específicos e desafiadores e a 

complexidade da tarefa é baixa (Hattie & Timperley, 2011). 

No que diz respeito à estrutura do feedback, Hattie e Timperley (2007) e Lopes e Silva 

(2015) diferenciam dois tipos de feedback, o descritivo ou formativo e o avaliativo, 

considerando mais importante o feedback descritivo. Gips (1999) citado por Semana e Santos 

(2010) menciona que o primeiro tipo de feedback está associado ao desempenho dos alunos no 

que se refere às tarefas propostas. É formativo, quando as informações comunicadas aos alunos 

e que pretendem modificar o seu pensamento ou comportamento com o intuito de melhorar o 

processo de aprendizagem; concentra-se nos resultados e nos processos de aprendizagem, 

evidenciando os pontos fortes da tarefa, facultando ideias de melhoria dos pontos fracos e 

oferecendo pistas com o objetivo de incentivar os alunos a continuarem a esforçar-se para 

aprenderem. No que diz respeito aos conhecimentos a melhorar, o feedback formativo não deve 

abranger muitos aspetos, na medida em que o aluno possa fazer uma boa utilização dele. O 

feedback formativo pode encorajar os alunos a finalizar as tarefas mais avançadas, de níveis 

cognitivos mais elevados (Silva & Lopes, 2016). Por outro lado, o feedback avaliativo envolve 

julgamentos por parte do professor fundamentados em juízos de valor, que podem influenciar 

a maneira como os alunos com diferentes rendimentos escolares se sentem, colocando-os na 

defensiva. Uma outra consequência pode ser o facto de o aluno se sentir desmotivado para 

aprender, isto leva a que este não aceite as informações que lhe vão sendo facultadas sobre as 

suas realizações. Os professores ao associarem o feedback avaliativo a uma classificação fazem 

com que os alunos se centrem na nota que obtiveram e acabem por desconsiderar os 

comentários escritos sobre os seus trabalhos ou testes. Desta forma, estes comentários 

formativos geram algumas informações sobre a aprendizagem, mas não ajudam os alunos a 

melhorar, pois não os orientam porque as ignoram dando importância maior à classificação 

obtida. Lopes e Silva (2015) mencionam que o feedback avaliativo pode levar os bons alunos 

a sentirem-se melhor, no entanto, os alunos menos aptos poderão sentir que não têm 

capacidades para melhorar e aprender, logo, o seu esforço e a sua vontade de querer saber mais 

podem diminuir (Semana & Santos, 2010; Silva & Lopes, 2016). 

Relativamente aos níveis de feedback, este pode ser dirigido à tarefa, ao processo, à 

autorregulação e à consciência pessoal. O feedback dirigido à tarefa centra-se no que o aluno 

faz e não em qualidades pessoais, só assim é que se torna mais poderoso, caso contrário, se se 

focar em caraterísticas do aluno, como por exemplo: “O professor pensa que sou inteligente”, 

os alunos vão sentir medo de falhar e consequentemente não se esforçam tanto para não 
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correrem riscos de isso acontecer, logo, pode ter efeitos negativos sobre a aprendizagem. Este 

nível de feedback deve centrar-se no que o aluno faz e deve incorporar sugestões claras e 

precisas (Lopes & Silva, 2015). Segundo Hattie (2011) o feedback dirigido à tarefa é 

considerado frequentemente como sendo um feedback corretivo. 

O feedback dirigido ao processo deve garantir pistas para ajudar o aluno a desenvolver 

ou melhorar as estratégias utilizadas no processo de aprendizagem, desta forma, pode ajudar a 

uma maior autoconfiança e autoeficácia nas tarefas (Hattie, 2011). 

O feedback dirigido à autorregulação serve para apoiar o aluno ao nível da 

autorregulação da aprendizagem. As informações têm como objetivo melhorar competências, 

tais como a autoavaliação. Permite que o aluno se torne mais confiante, de modo a que se 

envolva mais e permaneça nas tarefas. Por exemplo: “João, já conheces as principais 

caraterísticas do começo de um argumento. Verifica se as contemplaste no teu primeiro 

parágrafo” (Lopes & Silva, 2015, p. 105). Este nível de feedback possibilita que os alunos se 

tornem gradualmente mais autónomos no processo de avaliação da sua aprendizagem e na 

implementação de estratégias para a sua melhoria. Hattie (2011) menciona que quando os 

alunos podem monitorizar e autorregular a sua aprendizagem, tornam-se mais aptos a utilizar o 

feedback de forma mais eficaz, para reduzir as discrepâncias entre o que estão a aprender e os 

resultados desejados. 

Por último o feedback dirigido à consciência pessoal está focado no “eu” e por este 

motivo torna-se menos eficaz na melhoria das aprendizagens, uma vez que se foca no 

desempenho do aluno na tarefa. O facto de o feedback se centrar no “eu” faz com que os alunos 

sintam receio na execução de uma tarefa desafiadora e diminuem os seus esforços, devido ao 

medo de fracassar (Lopes & Silva, 2010). Por exemplo: “És um bom aluno”, “Muito bem” e 

“Bom trabalho!” Este feedback é considerado um elogio que conforta e sustenta, mas 

dificilmente permite melhorar a aprendizagem (Hattie, 2011; Lopes & Silva, 2010, p. 53). 

A maioria dos professores fornece algum feedback aos seus alunos, mas são poucos os 

que conhecem verdadeiramente o seu poder na sala de aula e o impacto que o mesmo tem nos 

alunos (Masson, 2011). Como vimos anteriormente, o professor deve proporcionar feedback 

aos seus alunos porém, é importante que este tenha em atenção a quantidade a proporcionar. O 

feedback fornecido deve ser em quantidade suficiente para que os alunos sejam capazes de 

entender as “falhas” apontadas ao seu trabalho e para que as possam corrigir, visto que, o 

objetivo é os alunos melhorarem a sua aprendizagem. Machado (2014) alega que esta 

caraterística do feedback é a mais difícil de atingir porque o professor quando vê algo de 
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“errado” numa tarefa/trabalho tem a tendência a corrigir tudo. Contudo, é crucial que o feedback 

não seja dado em grande quantidade, nem seja demasiadamente detalhado pois, caso contrário, 

corre-se o risco de que os alunos não aproveitem o feedback disponibilizado. O facto de terem 

muitos aspetos a melhorar no trabalho aumenta muito a carga cognitiva, o que pode provocar 

nos alunos um sentimento de incapacidade para melhorar o trabalho (Lopes & Silva, 2010). 

Para a quantidade de feedback ser adequada apenas se devem destacar dois ou três aspetos no 

trabalho onde sejam necessárias melhorias, este deve ser encaminhado para os objetivos de 

aprendizagem e por fim, deve mencionar tantos pontos fortes como fracos (Lopes & silva, 2015; 

Machado, 2014). A decisão da quantidade de feedback a dar, exige um vasto conhecimento 

sobre o tema, as metas de aprendizagem, o progresso das aprendizagens dos alunos, de forma 

a ser fornecido a cada um deles um feedback adequado aos momentos de aprendizagem e às 

suas necessidades. Conseguir boas decisões a este nível, requer da parte do professor um 

conhecimento profundo dos seus alunos.  

No que respeita ao timing, o feedback deve, na maioria dos casos, ser imediato ou quase 

imediato, o que significa que deve ser facultado aos alunos enquanto estes ainda estão 

concentrados num tema ou tarefa, enquanto estão conscientes da meta de aprendizagem pré-

definida. Portanto, o feedback deve ser proporcionado sempre que haja necessidade e 

oportunidade, assegurando assim que o aluno tire o máximo proveito das informações que lhe 

vão sendo dadas com o propósito de o ajudar a melhorar a sua aprendizagem. 

Em suma, o feedback torna-se mais eficaz quando é formativo, apresentado logo que 

possível após ou no decorrer das tarefas de aprendizagem, pois assim os alunos têm a 

oportunidade de agir sobre o seu trabalho com a intenção de ultrapassar os seus obstáculos e, 

por conseguinte, melhorá-lo. Para um feedback de qualidade, o professor deve responder de 

forma imediata a questões sobre factos e que quando se revele imprescindível, a tarefa seja 

retomada (Brookhart, 2008; Machado, 2014; Lopes & Silva, 2015). 

2.2.1. A avaliação formativa, o feedback e a auto e heteroavaliação 

Como já anteriormente referido a avaliação formativa, é a modalidade que orienta 

incessantemente o processo de ensino e de aprendizagem, sendo essencial para a qualidade do 

mesmo (Oliveira, Cunha, Encarnação, Santos, Oliveira & Nunes, 2007). Este processo diz 

respeito ao que acontece todos os dias na sala de aula e para isso, o professor deve ter presente 

alguns aspetos, entre os quais os objetivos que quer atingir, qual é o “ponto de partida” dos 
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alunos, isto é os seus conhecimentos prévios, e ainda, qual/quais a(s) estratégia(s) que são 

essenciais para que consiga chegar , juntamente com os seus alunos onde pretende com a 

aprendizagem. Lopes e Silva (2010) referem que o professor deve comunicar aos seus alunos, 

de forma clara e acessível, os objetivos de aprendizagem e os critérios de sucesso, pois, se os 

objetivos não forem claros para os alunos e para os professores, estes dificultam o processo de 

melhoria da aprendizagem, porque tanto os alunos como os professores não têm uma orientação 

clara do mesmo. Porém, se os mesmos forem explícitos, o aluno tem mais probabilidade de 

reduzir a lacuna existente, ajudando assim o professor a orientar o que faz, o que os seus alunos 

fazem e o que ele e os alunos fazem em conjunto. Para que se possa cumprir esta função de 

orientação, os professores e os alunos têm de estar constantemente informados sobre a 

aprendizagem, ou seja, a forma como esta tem vindo a decorrer, e isto surge através da recolha, 

análise e interpretação de dados. 

Como foi referido no ponto anterior, o feedback é um componente importante da 

avaliação formativa. O professor pode e deve usar a informação recebida para alterar a forma 

como ensina, focando-se no aluno, dado que este é o principal destinatário do feedback (Kluger 

& DeNisi, 1996). O feedback recebido pelo professor serve para que o mesmo tenha evidências 

sobre a eficácia do seu ensino ou da falta dela, conseguindo ter a noção se as estratégias de 

ensino que utiliza são adequadas ou se é necessário alterá-las com a finalidade de as melhorar. 

Isto permite aperfeiçoar as aprendizagens dos seus alunos, num processo que deve ser contínuo. 

Os alunos são beneficiados porque os ajustes que se revelem necessários acontecem antes que 

corram o risco de “falhar” no teste final – na avaliação sumativa. É através desta interação que 

o professor e os alunos são capazes de aceder a informações sobre o modo de funcionamento 

cognitivo aquando da realização de uma tarefa de aprendizagem, com vista à regulação da 

mesma (Ferreira, 2007; Lopes & Silva, 2010).  

O professor deve ainda, articular as progressões dos alunos com os objetivos definidos 

a curto prazo que irão permitir-lhes atingir os objetivos a longo prazo. O professor deve fornecer 

aos alunos feedback apoiado em informações que lhes permitam compreender onde se situam, 

num determinado momento da aprendizagem, relativamente aos objetivos e o que devem fazer 

para seguir essa orientação. Além disto, deve envolver os alunos em processos de auto e 

heteroavaliação no que respeita à condição atual e à reflexão que os consciencializa do que 

precisam de fazer para progredir na aprendizagem. Estes dois processos são muito importantes, 

dado que permitem que os alunos pensem metacognitivamente sobre a sua aprendizagem.   
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Lopes e Silva (2010) mencionam que os professores que utilizam a avaliação formativa 

de forma regular encontram-se melhor preparados para ajustar o seu ensino com a intenção de 

aperfeiçoar o desempenho dos alunos, garantindo assim a igualdade de resultados e o 

acompanhamento dos mesmos no decorrer das aprendizagens. 

De acordo com Ferreira (2007), o professor poderá fazer a recolha e a análise das 

informações sobre a aprendizagem dos alunos através de várias técnicas e instrumentos que, de 

uma forma contínua, garantem a constante troca de feedback entre os alunos (aluno-aluno), 

entre os alunos e o professor e ainda, entre o professor e os alunos, no que respeita à qualidade 

da aprendizagem (Rosário et al, 2004). Recolha esta que permite que o professor obtenha 

informações sobre o progresso dos alunos, para que consiga ajustar o seu ensino, com a 

finalidade de reduzir a distância entre o conhecimento atual dos alunos e os objetivos de 

aprendizagem previamente comunicados. A utilização destes instrumentos e técnicas deve 

centrar-se mais no processo de aprendizagem do que propriamente nos resultados das 

aprendizagens dos alunos (Ferreira, 2007).  

 Das inúmeras técnicas de avaliação formativa disponíveis na literatura (por exemplo 

Lopes & Silva, 2012) iremos fazer referência às grelhas de avaliação (figuras 1 e 2), que se 

constituem como técnicas de avaliação autêntica. Isto é, que permitem avaliar o que o aluno 

sabe numa situação real implicando que o mesmo se envolva de forma ativa no processo de 

avaliação. As grelhas de avaliação, como técnica de avaliação formativa têm como finalidade 

melhorar de forma continua a aprendizagem através do envolvimento ativo dos alunos no 

processo avaliativo, quer pela auto quer pela heteroavaliação (Lopes & Silva, 2012). A 

utilização de grelhas de avaliação formativa permite ao professor receber feedback em relação 

à eficácia do seu ensino, porque lhes possibilita avaliar os seus alunos com mais qualidade e 

ainda adaptarem-se a turmas heterogéneas, adequando o seu ensino às necessidades individuais 

dos alunos. Permitem ainda que a aprendizagem seja focada e autodirigida, visto que 

comunicam ao aluno, de forma clara, o que é esperado do seu trabalho assim como os critérios 

que irão ser usados para o avaliar, possibilitando-lhes uma avaliação mais objetiva e consciente, 

quer do seu próprio trabalho, através da utilização de grelhas de autoavaliação (figura 1), como 

do trabalho dos colegas, através de grelhas de heteroavaliação (figura 2) .Ou seja, a utilização 

de grelhas de auto e heteroavaliação proporciona um feedback mais informativo, aos alunos e 

ao professor, no que diz respeito aos pontos fortes e as áreas onde é necessário melhorar para 

que os alunos atinjam os objetivos de aprendizagem pretendidos. 
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Segundo Lopes e Silva (2010) os professores que utilizam a avaliação formativa têm de 

dispensar o controlo total sobre o processo de ensino e aprendizagem e colocar em prática 

estratégias mais ativas, dando assim oportunidades aos alunos de colaborarem no processo 

(Lopes & Silva, 2010). A hetero e autoavaliação permitem que os alunos reflitam, clarifiquem 

e transmitam as suas ideias, corrijam mal entendimentos e que aprofundem o conhecimento 

sobre o que foram aprendendo, de modo a melhorarem a sua compreensão sobre os conceitos, 

competências e a capacidade de autoavaliarem-se. Ou seja, a avaliação formativa, através da 

 1 2 3 

Por favor, indica três 
coisas que consegues 
fazer agora. 

Depois desta unidade 
(destas aulas), eu 
consigo 

Depois desta unidade 
(destas aulas), eu 
consigo 

Depois desta 
unidade (destas 
aulas), eu consigo 

Por favor, indica três 
coisas/atividades de 
que gostaste mais. 

Eu gostei mais de Eu gostei mais de Eu gostei mais de 

Por favor, indica três 
coisas que precisas de 
praticar mais. 

Eu preciso de praticar 
mais 

Eu preciso de praticar 
mais 

Eu preciso de 
praticar mais 

Por favor, dá três 
sugestões de coisas 
que gostarias de 
aprender a seguir. 

Eu sugiro Eu sugiro Eu sugiro 

Figura 1- Grelha de autoavaliação do aluno (Lopes & Silva, 2012, p. 98). 

 Ele/ela fez muito bem  Ele/ela fez mais ou 
menos 

Ele/ela 
dececionou-me 

1. O meu colega fez uma 
grande quantidade de 
sugestões. 

   

2. O meu colega esteve 
empenhado a maior parte 
do tempo em que 
trabalhámos juntos. 

   

3. O meu colega esteve 
aberto às minhas 
sugestões. 

   

4. O meu colega sabia o que 
se espera dele. 

   

5. Fui capaz de completar 
efetivamente as minhas 
tarefas como resultado 
do trabalho com o meu 
colega. 

   

Figura 2- Grelha de avaliação pelos pares - projeto (Lopes & Silva, 2012, p. 98). 



21 

auto e heteroavaliação possibilita que o professor ajude o aluno a compreender a sua própria 

aprendizagem, a desenvolver a sua maturidade, o seu espírito crítico e autonomia. Machado, 

Abelha, Barreira e Salgueiro (2012) mencionam que na autoavaliação o avaliador é o próprio 

aluno e na heteroavaliação o avaliador é outrem, ou seja, trata-se de uma avaliação entre pares. 

Segundo Santos (2002) a autoavaliação “é um olhar crítico consciente sobre o que se 

faz, enquanto se faz” (p. 2). Alaudan (2014) acrescenta que este processo envolve o aluno no 

julgamento de si próprio assim como do seu desempenho. O aluno deve ser estimulado a 

desenvolver processos próprios de autoavaliação da sua aprendizagem e de heteroavaliação das 

aprendizagens dos seus colegas (Borges et al, 2014). O facto de o aluno se envolver, através de 

processos de monitorização da sua aprendizagem, faz com que se esforce para reduzir a 

distância entre o que sabe e é capaz de fazer, o nível de aprendizagem em que se encontra e o 

nível de aprendizagem a ser atingido A principal razão pela qual os alunos não conseguem 

avaliar o seu trabalho, sendo este um dos grandes problemas da autoavaliação, é o facto destes 

frequentemente não terem presentes, de forma clara, os objetivos de aprendizagem (Alaudan, 

2014). 

De acordo com Pedrosa (2017) a heteroavaliação consiste numa avaliação qualitativa 

dos resultados de aprendizagem dos colegas. Alaudan (2014) afirma que a heteroavaliação é 

vista como um elemento complementar à autoavaliação, onde os alunos também beneficiam da 

aprendizagem e do feedback dos colegas. Além de mais, a heteroavaliação pode ser importante 

pois como as respostas são dadas por um grupo ao professor, isso fortalece a comunicação entre 

os alunos e entre estes e o professor. Também, os alunos aceitam melhor os comentários uns 

dos outros do que do professor (Alaudan, 2014). Através da heteroavaliação os alunos 

conseguem ultrapassar alguns problemas que possam surgir, já que desenvolvem a sua 

autonomia a partir de processos de autorregulação das aprendizagens (Fernandes, Flores & 

Lima, 2012).  

Apesar de todos aspetos positivos, implementar a avaliação entre pares na sala de aula, 

pode não ser fácil, pois é necessário desenvolver-se competências sociais, como por exemplo: 

saber ouvir os outros. Black, Harrison, Lee, Marshall e Wiliam (2004) reforçam a ideia que os 

professores precisam de ensinar os alunos a trabalharem em grupo e a cooperarem para que 

todos possam tirar o máximo proveito da heteroavaliação.  
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2.3. Conceções e práticas de avaliação formativa de professores 

 

O conceito de conceção inclui vários aspetos, tais como: atitudes, perceções, 

disposições, entre outros, que visam acreditar num fenómeno. Na visão de Gonzales (2012) a 

perceção dos professores sobre a avaliação formativa pode ser explorada segundo três 

perspetivas: a motivação dos alunos, o trabalho extra e, por fim a utilização de horas que podiam 

ser dedicadas ao ensino. Relativamente à motivação dos alunos, de acordo com a autora 

referida, alguns professores consideram que a avaliação formativa não os motiva 

suficientemente porque estão excessivamente acostumados a realizar tarefas nas quais obtêm 

classificações. Daí os professores temerem que os alunos ignorem as tarefas que são objeto de 

avaliação formativa visto considerarem que não contribuem para obter uma classificação. 

Também pensam que, pelo facto de estarem habituados a um reforço contínuo e a uma 

motivação extrínseca conseguidos pelas notas, não se sentem particularmente motivados para 

a realização das tarefas que não são classificadas. Há autores que, para ultrapassar esta perceção 

dos professores quanto à falta de motivação dos alunos pela avaliação formativa, sugerem que 

os exercícios e os trabalhos de casa sejam avaliados quantitativamente, em associações com 

comentários de feedback.   

Embora assumam que a avaliação formativa é importante, os professores ainda a 

consideram como uma “carga adicional” de trabalho, isto pode ser influenciado porque alguns 

professores têm muitas horas de ensino o que prejudica a realização de avaliações significativas 

e o fornecimento de feedback regular aos alunos (Ndalichako, 2015). 

O trabalho extra, que os professores consideram ser acrescentado pela avaliação 

formativa pode dever-se ao facto de os professores conhecerem poucas técnicas de avaliação 

formativa e, além disso, este trabalho não pode ser totalmente evitado, dado que é uma 

constante preocupação ajudar os alunos que estão a enfrentar dificuldades através da regulação 

frequente do mesmo e por isso é que é exigido um esforço extra por parte do professor 

(Gonzales, 2012). Contudo, este pode recorrer a estratégias que lhe permitam “libertar-se” mais, 

envolvendo os alunos neste processo através da auto e da heteroavaliação. Assim, o professor 

não necessita de ser ele a resolver cada dificuldade de aprendizagem que vai surgindo em 

contexto de sala de aula, até porque o ensino não pode ser uma mera transmissão de 

conhecimentos ou conteúdos por parte do professor, onde o aluno tem que memorizar tudo o 

que é exposto, aliás, o ensino deve ser direcionado em função dos ritmos individuais e das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos. No entanto, alguns professores sentem-se inseguros 
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em relação a estes dois processos, isto acontece devido à falta de objetividade e à falta do 

domínio no que diz respeito aos conteúdos por parte dos alunos (Ferreira, 2006; Bennett, 2015). 

Segundo Gonzales (2012), a última conceção expressa pelos professores é a “invasão” 

de horas de ensino, ou seja, o tempo que consideram gastar com a avaliação formativa, isto 

acontece, porque os professores sentem que esta avaliação ocupa o tempo que pode ser dedicado 

ao ensino dos conteúdos daí considerarem que este tipo de avaliação difere das atividades de 

ensino e de aprendizagem. Se os testes não dão qualquer feedback aos alunos, ou seja, não 

existem intervenções de correção úteis para a melhoria da aprendizagem, é necessário 

estabelecer uma ligação dos mesmos com a avaliação formativa. Para Gonzales (2012) nesta 

situação este tipo de avaliação interfere com o tempo dos professores, visto que, a perceção dos 

mesmos provavelmente pode decorrer da confusão entre a avaliação formativa e outras funções 

de avaliação. Por outro lado, para avaliar todo o trabalho e testes é inevitável não se determinar 

com antecedência esses momentos, e talvez isso, reforce ainda mais a ideia dos professores 

quando afirmam que esta avaliação transgride o seu tempo.   

Tal como referimos anteriormente, quando os professores escolhem estratégias de 

avaliação formativa que permitem envolver os seus alunos, isto permite que estes atuem como 

recursos, em vez de serem eles os responsáveis por todas as correções e avaliações. Lopes e 

Silva (2012) sublinham que, a avaliação formativa muda o ambiente em sala de aula, onde o 

poder e a responsabilidade na sala de aula não são só “direito” dos professores, uma vez que, 

podem ser partilhados com os seus alunos.  

O estudo realizado por Ndalichako (2015) mostra que os professores que acham 

relevante o feedback na melhoria da aprendizagem dos alunos, utilizam a avaliação numa 

perspetiva formativa. Os professores que têm outro ponto de vista e vêm a avaliação numa 

perspetiva exclusivamente sumativa, têm menos probabilidade de usar o feedback, 

principalmente, o feedback formativo para corrigir os alunos, dado que consideram mais 

importante usar a avaliação para classificar do que propriamente para informar o ensino e 

facilitar a aprendizagem. Contudo, a autora atende para o facto de que se os professores estão 

realmente empenhados em que os seus alunos aprendam, não podem pensar na avaliação 

formativa como uma prática incomodativa ou inconveniente, uma vez que encerra muitas 

potencialidades de aprendizagem. 

O problema que se destacou nas perceções anteriormente abordadas sobre a avaliação 

formativa é que ela é compreendida maioritariamente pelos professores, como sendo uma 

prática rígida e que deixa pouca margem para serem implementadas atividades de regulação. 
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Bennett (2015) acrescenta que muitos professores creem que sabem usar a avaliação formativa, 

porém, a definição e utilização da mesma não é clara, ou seja, não está bem definida. Podemos 

então referir que parece existir alguma confusão sobre quais são as funções da avaliação 

formativa e o que a sua utilização envolve no processo de ensino e aprendizagem, e entre a 

avaliação formativa e a avaliação diagnóstica. Os professores afirmam que, a primeira tem 

como função verificar os pré-requisitos necessários para realizarem novas aprendizagens, numa 

lógica de adequar o processo de ensino e aprendizagem às caraterísticas individuais dos alunos. 

Esta confusão sobre o conceito de avaliação pode estar relacionada com as conceções e práticas 

que ainda existem da avaliação tradicional, realizadas pontual e externamente a este processo, 

onde na maior parte das vezes, está centrada nos resultados que os alunos obtêm, daí haver uma 

necessidade de formação dos professores em avaliação formativa, quer inicial quer contínua, 

desencadeada a partir de problemas reais e de dificuldades dos professores sobre o próprio 

conceito e as funções da mesma. Só assim, é que serão realizadas aprendizagens significativas 

funcionais, que conduzem ao esclarecimento de dúvidas e mudanças nas conceções e, 

consequentemente nas práticas de avaliação formativa (Gonzales, 2012; Ferreira, 2007; 

Alaudan, 2014). Outras conceções estão relacionadas com a forma como os professores vêm a 

avaliação formativa, viam como algo a fazer e como parte integrante do ensino e aprendizagem, 

achavam-na demorada e referiam que o número de alunos por turma era um problema. Além 

disso, os professores também perceberam que os pais não tinham a certeza de como interpretar 

as informações que recebiam sobre o progresso dos seus filhos (Alaudan, 2014). 

Obviamente que as perceções dos professores sobre o processo de ensino desempenham 

um papel muito importante na utilização da avaliação formativa durante este processo de ensino 

e de aprendizagem (Gonzales, 2012; Azis, 2012). Fernandes (2007) reitera que a legislação 

educativa portuguesa refere que a avaliação formativa deve prevalecer nas salas de aulas, pois, 

através das suas funções ela melhora a aprendizagem e o ensino, informando os professores e 

os alunos sobre o que precisam de saber a seguir e a forma como se podem orientar durante o 

seu percurso. Apesar disto, e de durante muitos anos em Portugal a avaliação das aprendizagens 

ter sido fundamentalmente interna e alicerçada na escola, este facto não colaborou para terem 

sido desenvolvidas práticas de avaliação formativa, mantendo-se o sistema de avaliação quase 

unicamente para classificar os alunos.  

Embora os professores reconheçam que através da avaliação formativa podem explorar 

melhores formas para apoiar a aprendizagem dos alunos e  melhor selecionar as estratégias de 

ensino que usam, não a usam com a sua função reguladora, ou seja, usam-na como um recurso 
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para preparar os alunos com o objetivo de estes passarem nos exames, daí não ser usada como 

recurso para melhorar o ensino e a aprendizagem (Ndalichako, 2015). Fernandes (2007) refere 

que as principais preocupações dos professores continuam a ser avaliar para classificar, eleger 

e certificar e, por isso, alerta que as políticas educativas deveriam dar preferência à melhoria 

das aprendizagens (à avaliação formativa) e deviam estar mais atentas ao que acontece nas 

escolas, mais propriamente nas salas de aulas, para desta forma conseguirem apoiar os 

professores para que estes melhorem a forma como avaliam e ensinam.  

No estudo realizado por Ferreira (2006) concluiu-se que a avaliação formativa é vista 

pelos professores do 1.º ciclo como uma intenção e não como uma prática, aliás, o pensamento 

dos professores e a prática ainda estão longe de fazerem parte de uma avaliação contínua, 

focados na aprendizagem com o objetivo de regular todo este processo. 

Em suma, avaliação formativa precisa de ser vista de outra maneira pelos professores. 

Não como uma solução, mas sim como um processo significativo que serve para aprender e 

para ensinar melhor, visto que pode aperfeiçoar a qualidade das aprendizagens, o que resulta 

na melhoria da qualidade do sistema educativo, mas, para isso é fundamental saber usá-la 

(Fernandes, 2007). Shephard (2000) citado por Hattie (2003) afirma que um professor de 

sucesso, é aquele que é capaz de fazer perguntas certas, nos momentos certos, antecipar 

“armadilhas” concetuais e ter disponível um repertório de tarefas que ajudam os alunos a dar 

os próximos passos no processo de aprendizagem.  
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Capítulo III 

Introdução 

Neste terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada no estudo com vista a 

atingir os objetivos apresentados no Capítulo I. Inicia-se com uma breve descrição do estudo e 

dos participantes (3.1.), de seguida, procede-se à apresentação e descrição dos instrumentos 

utilizados na recolha dos dados (3.2.). Por fim, apresenta-se a forma como os dados foram 

tratados e analisados (3.3.).  

3.1. Descrição do estudo e caraterização dos participantes envolvidos 

A palavra “investigação” deriva do latim “investigativo” (in + vestigium), onde “in” tem 

significado de uma ação de entrar e “vestigium” refere-se a um vestígio, marca, sinal. Bento 

(2012) com base em Fortin (2013) define investigação científica como um processo que faculta 

a resolução de problemas referentes ao conhecimento do mundo real em que vivemos.  

Uma vez que a avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação proposta nos 

documentos oficiais que regulamentam a avaliação nos diferentes níveis de ensino em Portugal 

e de termos conhecimento através de relatórios internacionais, como é o caso do relatório da 

OCDE (2012), de que esta é ainda uma modalidade de avaliação pouco usada pelos professores 

portugueses e , para além disso, o facto de durante a Prática de Ensino Supervisionada, não a 

termos percebido ser utilizada com a frequência que deveria, dadas as recomendações oficiais 

e a sua importância no processo de ensino e de aprendizagem,  surgiu o interesse em identificar 

as conceções dos professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre a avaliação formativa; 

identificar as conceções dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre a avaliação formativa, 

relativamente aos instrumentos que os professores utilizam para os avaliar e com que finalidade 

os avaliam; caraterizar as práticas da avaliação formativa dos professores do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, relativamente ao conceito, instrumentos usados e finalidades e estabelecer a relação 

entre as conceções sobre avaliação formativa evidenciadas pelos professores e pelos alunos, 

relativamente aos instrumentos e às finalidades. Para dar resposta a estes objetivos foram 

construídos pela autora do estudo dois questionários – um direcionado aos professores e outro 

aos alunos (anexo I e anexo II).  



  

28 

 

 

Este estudo envolveu quatro professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sendo que três 

lecionavam o 4.º ano de escolaridade e um lecionava o 3.º ano, e os respetivos alunos, num total 

de 98 alunos, distribuídos por 4 turmas. Os participantes pertenciam a um Agrupamento de 

Escolas do Concelho de Vila Real. Podemos observar na Tabela 1 e na Tabela 2 a caraterização 

dos professores envolvidos, assim como as turmas, respetivamente.  

 

Tabela 1 - Caraterização dos Professores A, B, C e D. 

 
Género Idades 

Habilitações 

académicas 

Tempo de 

serviço 

Professor A Feminino 61 anos Mestrado 39 

Professor B Feminino 53 anos Mestrado 32 

Professor C Feminino 56 anos Licenciatura 36 

Professor D Feminino 53 anos Mestrado 31 

 

 

Tabela 2- Caraterização das Turmas A, B, C e D. 

 Nº de 

alunos 

Género 

Feminino 

Género 

Masculino 

Idades dos alunos 

7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 

Turma A 26 8 18 --- --- 9 16 1 

Turma B 22 14 8 --- --- 11 11 --- 

Turma C 24 9 15 16 6 1 --- --- 

Turma D 26 14 12 --- --- 24 2 --- 

 

 Para o estudo em causa foram selecionados estes participantes, dado que são de fácil 

acesso e tanto os professores como os alunos aceitaram voluntariamente participar no mesmo.  

 O Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa e o 

Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa foram aplicados pela autora do 

estudo em duas escolas – Escola Básica das Árvores e na E.B. nº 3 (Escola do Corgo) em Vila 

Real. 
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3.2. Instrumentos utilizados na recolha de dados 
 

 

Segundo Martins, Loura e Mendes (2007) os dados são carateres de investigação 

fundamentais para se conhecer o mundo que nos rodeia. 

Para recolher dados de modo a responder aos objetivos pretendidos com este estudo e 

enunciados no primeiro capítulo, foram usados dois questionários: Perceção e prática dos 

professores sobre avaliação formativa (Anexo I) e o Questionário Perceção dos alunos sobre 

avaliação formativa (Anexo II). 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2005) e Morgado (2012) um inquérito por questionário 

é uma técnica de recolha de dados muito usada na investigação. Os questionários são 

constituídos por questões escritas, são feitas a um conjunto de inquiridos e que têm como 

objetivo obter informações que podem ser analisadas e comparadas através de uma seleção 

representativa de uma população (a amostra) e que permitem retirar conclusões considerando 

que estas representam a população como um todo. No que diz respeito à recolha de dados, 

torna-se num elemento significativo, porque se fundamenta na formação de um formulário 

antecipadamente realizado e normalizado (Meirinhos & Osório, 2010). 

As informações recolhidas num inquérito por questionário são pertinentes para 

contextualizar o caso, adicionar informação ou na validação de evidências de outras fontes. É 

constituído por perguntas concretas sobre uma realidade, que podem envolver opiniões, 

atitudes, opções, questões humanas e sociais sobre um conhecimento. As perguntas podem ser 

abertas ou fechadas, sendo que as primeiras requerem respostas livres, e por isso, oferecem 

mais informação tornando-a mais rica e detalhada. Porém, também se torna mais complexo 

interpretar as respostas, visto que são mais elaboradas o que implica mais tempo para as 

analisar. As perguntas fechadas só permitem três tipos de respostas: sim, não, não sei/não 

responde. As respostas são dadas com mais facilidade e em menos tempo, permitem uma rápida 

análise e tratamento estatístico, mas a informação que disponibilizam não é tão rica e as 

conclusões são mais simples e descritivas (Pombal, Lopes & Barreira, 2008). 

Os questionários usados neste estudo são mistos, dado que são constituídos por 

perguntas abertas e perguntas fechadas. Os mesmos foram validados por dois especialistas em 

Ciências de Educação, o que motivou alguns ajustes ao questionário inicialmente construído. 

Após este procedimento foram ambos aplicados a professores e alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico que não fizeram parte do estudo. Durante a aplicação não motivaram qualquer dúvida 
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nem aos professores nem aos alunos e, por isso, foram posteriormente aplicados aos professores 

e alunos que participaram no estudo. 

 

3.2.1. Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa. 

 

 O Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa (Anexo 

I) foi construído pelos autores deste estudo com o objetivo de identificar quais as conceções 

dos professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre avaliação formativa e caraterizar as práticas 

de avaliação formativa dos mesmos. Para a construção deste questionário foram analisados 

questionários de vários autores, entre os quais Chevalier (2011) e Regassa (2015). 

 Este instrumento de recolha de dados é constituído por catorze questões, sendo que onze 

são de resposta fechada, numa destas questões é pedida a justificação, e as restantes questões 

são de resposta aberta. Nas questões de resposta aberta é pedido aos professores que refiram o 

que entendem por avaliação formativa (questão 7), que instrumentos utilizam para fazer a 

avaliação formativa dos seus alunos (questão 11) e com que finalidade a usam no processo de 

aprendizagem (questão 12). Nas questões de resposta fechada é solicitado que assinalem com 

que frequência utilizam a avaliação formativa e em que momentos a usam (questões 9 e 10). 

Além disto, é pedido que assinalem com que frequência usam as estratégias/recursos de 

aprendizagem presentes na tabela (questão 13) e ainda qual a sua opinião, usando uma escala 

do tipo Likert: Concordo Totalmente; Concordo; Nem Concordo nem Discordo; Discordo 

e Discordo Totalmente, sobre as afirmações apresentadas na questão 14. 

 

3.2.2. Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa. 

 

 O Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa (Anexo II) foi 

igualmente desenvolvido pelos autores deste estudo com o objetivo de perceber quais as 

conceções dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre avaliação formativa. Este 

compreende sete questões, sendo que cinco são de resposta fechada e duas de resposta aberta. 

Neste questionário, nas perguntas de resposta aberta, é solicitado aos alunos que expressem a 

forma como os professores os avaliam (questão 4) e ainda, quais pensam ser os motivos pelos 

quais são avaliados (questão 5). Em relação às questões de resposta fechada, é pedido aos alunos 

que assinalem a sua opinião sobre as afirmações apresentadas (questão 6) usando como escala: 

Sempre; Às vezes e Nunca. Por último, é pedido que estes assinalem os elementos de avaliação 

que correspondem aos que o professor usa para os avaliar (questão 7). 
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3.3. Tratamento dos dados recolhidos 

Segundo Bogdan e Biklen (1994) e Morgado (2012) o tratamento de dados consiste num 

método de busca e de organização sistemático, que tem como principal objetivo encontrar 

respostas para o(s) problema(s) e/ou questões que deram origem a realização da mesma. Para 

tratar os dados recolhidos pode recorrer-se a métodos quantitativos e/ ou qualitativos. Os 

investigadores que recorrem aos primeiros empenham-se a estudar os factos e as relações que 

existem entre eles, e medem-nos com a ajuda de técnicas científicas que levam a conclusões 

quantificadas. Relativamente aos métodos qualitativos, os investigadores preocupam-se em 

perceber as perceções individuais do mundo. Moura (2010) afirma que a investigação 

qualitativa permite uma maior aproximação e profundidade para investigar a parcela do estudo 

através do qual se penetra numa realidade, de modo a dela retirar significados.  

Um método usado para fazer a análise de dados na investigação qualitativa é a análise 

do conteúdo (Campos, 2004). Trata-se de um conjunto de técnicas de pesquisa que tem como 

finalidade a procura do sentido de um documento, ou seja, de ultrapassar incertezas e melhorar 

a leitura dos dados recolhidos (Mozatto & Grzybovski, 2011).  

Todavia, há ocasiões em que os investigadores quantitativos recorrem a técnicas 

qualitativas e vice-versa. Há autores que defendem que existem mais vantagens se estes dois 

métodos forem articulados (Bell, 2010; Fragoso, 2000).  

Neste estudo utilizámos a análise quantitativa através da contagem de frequências 

absolutas no tratamento das respostas dos alunos e dos professores às questões fechadas dos 

questionários (Tabela 3). Utilizámos a análise de conteúdo para analisar as respostas dadas 

pelos professores e pelos alunos às perguntas abertas dos questionários, da qual resultaram as 

categorias em que foram classificadas as respostas e que decorreram da leitura feita ao conteúdo 

das mesmas – categorias emergentes (Tabela 3). Esta categorização foi realizada pela autora do 

estudo e, algum tempo após a primeira análise, voltou a repeti-la para averiguar a coerência da 

classificação. Após este procedimento, as categorias resultantes foram validadas por um 

especialista. Seguidamente, foi calculada a percentagem de respostas em cada categoria. 
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Tabela 3-Instrumentos de recolha de dados, questões e objetivos. 

Instrumentos usados na 

recolha de dados 

Questões Objetivos 

das questões 

 

 

 

Questionário Perceção e 

prática dos professores 

sobre avaliação formativa 

 

7 e 14 

 

 

 

 

8, 8.1, 9, 10,11, 12 e 13 

 

 

 

 

 

- Conhecer as perceções 

dos professores sobre a 

avaliação formativa; 

 

 

- Verificar a prática de 

avaliação formativa. 

 

 

Questionário Perceção dos 

alunos sobre avaliação 

formativa  

 

 

4,5,6 e 7 

 

 

 

 

- Conhecer as perceções 

dos alunos sobre a 

avaliação formativa; 
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Capítulo IV 

Apresentação e análise de resultados 

Neste capítulo são analisados os dados que foram recolhidos para a realização do 

estudo. Será feita a apresentação e análise dos resultados obtidos com o Questionário 

Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa (4.1) e do Questionário 

Perceção dos alunos sobre avaliação formativa (4.2) e, em simultâneo, faremos uma 

comparação dos dados recolhidos através do questionário dos professores com os dados 

recolhidos com o questionário dos alunos. 

4.1. Apresentação e análise dos resultados obtidos com o Questionário Perceção e 

prática dos professores sobre avaliação formativa. 

Este ponto inicia-se com a apresentação e análise dos resultados obtidos com o 

Questionário Perceções e práticas dos professores sobre avaliação formativa nas turmas 

A, B, C e D e são apresentados exemplos de respostas dadas pelos professores, no âmbito 

das diferentes categorias consideradas. Este questionário tem como objetivo refletir, 

tendo em conta os pontos de vista dos professores, sobre a sua perceção e a prática da 

avaliação formativa. A percentagem total das diversas categorias de respostas dadas pelos 

professores, resultantes da análise de conteúdo, poderão ser superiores a 100%, dado que 

algumas das respostas foram classificadas em mais do que uma categoria. 

Visto que a primeira parte do questionário remete para a caracterização socio 

profissional do professor, iremos iniciar a apresentação e análise de dados na segunda 

parte do questionário, mais propriamente na questão 7. 

Questão 7: “O que entende por Avaliação Formativa?” 

Analisando o conteúdo das respostas dadas pelos professores verificamos que a 

categoria de resposta mais referida é avaliar de forma contínua e sistemática (100%). As 

categorias de resposta menos referidas, com 50%, são alterar o modo de ensino e obter 

informações sobre as aprendizagens (Tabela 4). 
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Tabela 4-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos professores à questão 7. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

 

Apesar da totalidade dos professores conceber a avaliação formativa como um 

processo contínuo e sistemático, existem diferenças entre os professores participantes. 

Como podemos observar só 75% (3 professores) referem que esta permite tomar 

consciência das dificuldades de aprendizagem através de diferentes métodos/ 

instrumentos com vista à melhoria da mesma. Apesar disso só dois professores (50%) 

mencionaram que a avaliação formativa permite obter informações sobre as 

aprendizagens e, como consequência, alterar a forma de ensino. Perante estes resultados 

pode-se constatar que os professores A, C e D evidenciam ser os que têm um conceito de 

avaliação formativa mais de acordo com as finalidades desta avaliação e com o defendido 

por autores como por exemplo Bloom et al (1983). Isto porque referem que a avaliação 

formativa é sistemática e que ocorre durante o processo de ensino e de aprendizagem com 

o propósito de os melhorar. 

São exemplos de respostas nas categorias avaliar de forma contínua e sistemática, 

recorrer a diferentes métodos/ instrumentos e tomar consciência das dificuldades de 

aprendizagem, respetivamente, os seguintes: 

“Avaliar continuamente com recurso a diferentes métodos e instrumentos de 

avaliação e registo para tomada de consciência das lacunas e procura de novas 

estratégias para ajudar os alunos a ultrapassá-las.” (PA) 

“É uma avaliação contínua e sistemática e tem como principal função – o 

diagnóstico. Permite obter informações sobre as aprendizagens realizadas.” (PB) 

Categorias de resposta Professor 

A 

Professor 

B 

Professor 

C 

Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

Avaliar de forma 
contínua e sistemática  

X X X X 100 

Recorrer a diferentes 
métodos/instrumentos  

X --- X X 75,0 

Melhorar a 
aprendizagem 

X --- X X 75,0 

Alterar o modo de 
ensino 

--- --- X X 50,0 

Tomar consciência das 
dificuldades 

X X --- X 75,0 

Obter informações 
sobre as aprendizagens 

--- X --- X 50,0 
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“.... Acompanha o seu percurso e adequa constantemente os métodos que o aluno 

precisa para melhorar e progredir.” (PC) 

“É uma avaliação que tem sempre presente a relação pedagógica com o aluno. 

Acompanha o seu percurso e adequa constantemente os métodos que o aluno precisa 

para melhorar e progredir.” (PD) 

Questão 8: “Usa a avaliação formativa no decorrer das suas aulas?” 

Sim 

Não 

Na questão 8 é solicitado aos professores que refiram se utilizam, ou não, a 

avaliação formativa no decorrer das suas aulas. Perante esta, todos os professores 

participantes no estudo selecionaram a opção “Sim”. 

Questão 8.1- “Justifique a resposta à pergunta anterior.” 

Na questão 8.1. é solicitado aos professores que justifiquem os motivos pelos 

quais usam, ou não usam, a avaliação formativa. O resultado da análise de conteúdo às 

respostas dadas pelos professores é apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos professores à questão 8.1. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

A análise da tabela 5 permite verificar que a categoria de resposta mais 

mencionada é avaliar de forma contínua e sistemática, com 75%, o que corresponde a três 

professores. A categoria menos mencionada é fornecer informações sobre a turma com 

25% (um professor). À semelhança da questão 7, o professor A continua a ser o que 

Categorias de resposta Professor 

A 

Professor 

B 

Professor 

C 

Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

Avaliar de forma 
contínua e sistemática 

X --- X X 75,0 

Fornecer informações 
sobre a turma 

--- X --- --- 25,0 

Melhorar a 
aprendizagem 

X --- X --- 50,0 

Visibilidade do processo 
de ensino e de 
aprendizagem 

X X --- --- 50,0 
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melhor justifica, considerando os objetivos deste tipo de avaliação, o porquê de utilizar a 

avaliação formativa, no sentido em que refere algumas das potencialidades desta  

avaliação. O professor D é o que menos refere quais as suas razões para usar esta 

avaliação. 

Como podemos ainda observar, os professores deram praticamente as mesmas 

respostas que tinham dado à questão 7. Ou seja, é possível verificar coerência nas 

respostas dadas às duas questões pelos diferentes professores. 

São exemplos de resposta: 

 “Só avaliando continuamente se vai tomando consciência do que está a falhar 

no processo de ensino/aprendizagem.”; (PA) 

“É uma avaliação que está sempre presente, nem que seja de forma holística, pois 

o dia-a-dia também nos fornece uma informação sobre a turma.” (PD) 

“A avaliação formativa é uma avaliação contínua e sistemática que se foca 

principalmente nas atividades, e tem por finalidade facilitar a aprendizagem e adequar 

as estratégias. É uma avaliação reguladora, que repara e corrige o percurso do aluno, 

logo está presente no decorrer das aulas.” (PC) 

 “É o tipo de avaliação privilegiado na minha turma, dado que me permite, a 

mim, aos alunos e aos pais ter uma visibilidade do processo de ensino-aprendizagem.” 

(PB) 

 

Questão 9- “No decorrer de um período letivo com que frequência usa a Avaliação 

Formativa? (Assinale a/as opções abaixo apresentadas)” 

Na questão 9 é solicitado aos professores que indiquem qual é o momento do 

período letivo onde utilizam com mais frequência a avaliação formativa (Tabela 6). 
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Tabela 6-Resultados das respostas dadas pelos professores à questão 9. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

De acordo com a análise da Tabela 6, todos os professores utilizam mais a 

avaliação formativa no decorrer de um período letivo do que nos restantes. Dos quatro 

professores, o professor B é o que mais evidencia estar em conformidade com autores 

como Lopes e Silva (2010) dado que estes distinguem três momentos - “antes”, “durante” 

e “depois” de um período de aprendizagem. O “antes” refere-se ao diagnóstico dos pré-

requisitos e indica ao professor quais as estratégias que ele pode implementar para a 

aprendizagem se tornar significativa. O “durante” permite ao professor observar o 

processo de aprendizagem, e caso seja preciso, ajustar o seu ensino. Por fim, o “depois” 

refere-se ao período de aprendizagem mais longo que o anterior e permite que o professor 

reflita sobre a necessidade de voltar a ajustar as suas estratégias perante as dificuldades 

sentidas pelos seus alunos. 

Os professores A e D, pelas respostas dadas, permitem verificar que são os que 

menos utilizam a avaliação formativa na perspetiva de avaliação para a aprendizagem 

(Lopes & Silva, 2012), porque apenas selecionaram a opção no decorrer de um período. 

Perante isto, parece-nos poder inferir que estes dois professores (A e D), não terão 

possibilidade de adequar logo desde a situação inicial de aprendizagem o ensino às 

necessidades dos alunos.  

Questão 10 – “Tendo em conta um qualquer conteúdo do programa do 1.º Ciclo indique 

os momentos da aprendizagem do mesmo em que usa a Avaliação Formativa.” 

Nesta questão é solicitado aos professores que assinalem em que momentos de 

aprendizagem de um conteúdo do programa do 1.º Ciclo usam a avaliação formativa 

(Tabela 7). 

Frequência de 

utilização da 

avaliação formativa 

Professor 

A 

Professor 

B 

Professor 

C 

Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

No início do período --- X X --- 50,0 

No decorrer de um 
período 

X X X X 100 

No final do período --- X --- --- 25,0 
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Tabela 7-Resultados das respostas dadas pelos professores à questão 10. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

 

Relativamente a esta questão, os momentos de aprendizagem de um conteúdo em 

que os professores mais usam a avaliação formativa são durante e no final do processo de 

aprendizagem de um conteúdo, respetivamente com 100% das respostas (quatro 

professores) e 75% (três professores).  

 Através da análise da tabela 7 podemos verificar que o professor D é o único que 

realiza a avaliação formativa ao longo do processo de ensino e de aprendizagem, o que 

lhe possibilita, de uma forma mais sistemática, controlar as aprendizagens dos seus alunos 

e adequar as situações de ensino às dificuldades por eles manifestadas. 

 

Questão 11 – “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa aos seus alunos?” 

Na questão 11 é pedido aos professores que indiquem quais os instrumentos que 

usam para avaliar formativamente os seus alunos. O resultado da análise de conteúdo às 

respostas dadas pelos professores à questão 11 é apresentado na Tabela 8. 

Tabela 8-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos professores à questão 11. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

Momento de 

aprendizagem  

Professor 

A 

Professor 

B 

Professor C Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

No início da apresentação 
do conteúdo de 
aprendizagem 

--- --- --- X 25,0 

Durante o processo de 
aprendizagem do 
conteúdo 

X X X X 100 

No final da aprendizagem 
do conteúdo 

--- X X X 75,0 

Categorias de resposta Professor 

A 

Professor 

B 

Professor 

C 

Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

Grelhas de registo X X X X 100 

Fichas de Autoavaliação --- --- --- X 25,0 

Exercícios X X --- X 75,0 

Leitura --- --- --- X 25,0 

Fichas de avaliação 
formativa 

X --- --- --- 25,0 

Listas de verificação X --- X X 75,0 

Questões orais e escritas --- X --- X 50,0 
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Através da análise da Tabela 8 podemos constatar que os instrumentos mais 

usados pelos professores para fazerem a avaliação formativa dos seus alunos são as 

grelhas de registo, sendo estas referidas por todos os professores. As listas de verificação 

e os exercícios foram referidos por 75%, o que corresponde a três professores. Os menos 

usados são as fichas de autoavaliação, fichas de avaliação formativa e a leitura.   

Importa salientar que somente um professor (25%) assinalou que usa as fichas de 

autoavaliação com propósito formativo, apesar de este se tratar de um importante 

instrumento de avaliação formativa, pois permite que o aluno se envolva ativamente no 

processo avaliativo. Isto está de acordo com as considerações de Abrech (1994) quando 

refere que o aluno ao envolver-se no processo de autoavaliação se consciencializa das 

aprendizagens adquiridas, dos objetivos que tem que atingir e, do que lhe falta fazer para 

que isso aconteça. 

Dos quatro professores, o professor D é o que refere maior diversidade de 

instrumentos com função de avaliação formativa. 

Questão 12 – “Com que finalidades usa a Avaliação Formativa no processo de 

aprendizagem?”  

Na questão 12 é solicitado aos professores que mencionem com que finalidades 

utilizam a avaliação formativa no processo de ensino e de aprendizagem. O resultado da 

análise de conteúdo às respostas dadas pelos professores é apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos professores à 

questão 12. 

X – Referiu; --- - Não Referiu 

Categorias de resposta Professor 

A 

Professor 

B 

Professor 

C 

Professor 

D 

Percentagem 
(%) 

Tomar consciência das 
dificuldades 

X X X --- 75,0 

Melhoria da aprendizagem X --- --- X 50,0 

Obter informações sobre as 
aprendizagens 

--- X X --- 50,0 
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No que diz respeito a esta questão, verificamos que tomar consciência das 

dificuldades dos alunos é a razão mais apontada pelos professores com 75%. Seguindo-

se as categorias - melhoria da aprendizagem e obter informações sobre as aprendizagens 

como motivo para o uso da avaliação formativa no processo de aprendizagem com 50%. 

Deste modo, parece-nos que apesar de 100% dos professores afirmarem que 

utilizam a avaliação formativa na sala de aula, o professor A é o único que menciona que 

a avaliação formativa lhe permite ter consciência das dificuldades dos seus alunos, e que 

esta leva à melhoria da aprendizagem, o que está em consonância com Bennett (2015) 

quando a autora define a avaliação formativa como uma prática propositada onde as 

estratégias são utilizadas para fornecer feedback ao professor, informando-o sobre o seu 

ensino e aos alunos informa-os sobre como melhorar a aprendizagem. 

Eis os seguintes exemplos das categorias mencionadas na Tabela 9: 

“A principal finalidade é tomar consciência do que é necessário mudar para que 

os alunos melhorem a sua aprendizagem.” (PA) 

“Diagnosticar as dificuldades dos alunos ou as aprendizagens já realizadas.” 

(PB) 

 “A avaliação formativa disponibiliza informação sobre o percurso de 

aprendizagem dos alunos. O desempenho dos alunos durante as tarefas de aprendizagem, 

observado com uma finalidade avaliativa, permite obter informação sobre as 

aprendizagens, dificuldades ou erros que os alunos estão a fazer.” (PC) 

“.... contribuir para uma perceção do desenvolvimento integral do aluno, de 

modo a poder alterar modos de atuação a fim de poder ajudá-lo a ultrapassar as 

dificuldades que apresenta e a potenciar o que tem de bom.” (PD) 

 

Questão 13 – “Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo indicados. 

Assinale com uma cruz (X) a frequência com que a/o(s) usa para avaliar formativamente 

os seus alunos.”  

Na questão 13 é pedido aos professores que assinalem com que frequência usam 

as estratégias/ recursos de aprendizagem para avaliar formativamente os seus alunos 

(Tabela 10). 
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Tabela 10-Resultados da análise das respostas dadas pelos professores à questão 13. 

Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca 

Estratégias/recursos Professor A Professor B Professor C Professor D Percentagem (%) 

S AV R N S AV R N S AV R N S AV R N S AV R N 

Trabalhos realizados na sala 
de aula 

X X X X 100 0 0 0 

Trabalhos de casa X X X X 0 25,0 75,0 0 

Observação dos 
comportamentos dos alunos 

X X X X 100 0 0 0 

Questões orais X X X X 100 0 0 0 

Discussões na turma X X X X 75,0 25,0 0 0 

Testes de avaliação sumativa X X X X 25,0 0 25,0 50,0 

Apresentação de trabalhos X X X X 75,0 25,0 0 0 

Avaliação de pares/colegas 
(heteroavaliação) 

X X X X 50,0 50,0 0 0 

Autoavaliação X X X X 75,0 25,0 0 0 

Trabalhos de projeto X X X X 75,0 25,0 0 0 

Mini-testes X X X X 25,0 75,0 0 0 
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Ao observarmos a Tabela 10 podemos verificar que os professores A, B e C dizem 

recorrer a uma grande variedade de instrumentos nos trabalhos realizados na sala de aula. 

O professor C refere que apenas envolve os alunos no processo avaliativo “Algumas 

Vezes”, contrariamente aos professores A e B que dizem que os envolvem “Sempre”.  

Relativamente ao professor D, podemos observar que refere que não utiliza tanta 

variedade de recursos/estratégias e também que apenas só envolve os alunos “Algumas 

Vezes” no processo de heteroavaliação. Com isto, constatamos que os professores C e D 

se distanciam do defendido por autores como Silva e Lopes (2016) e Pedrosa (2017) que 

salientam que a avaliação formativa permite aos alunos serem ativos na sua própria 

aprendizagem através dos processos de auto e heteroavaliação. Estes dois processos 

permitem que os alunos reflitam, esclareçam e comuniquem as suas ideias. 

Os instrumentos mais apontados pelos professores são os trabalhos realizados na 

sala de aula, a observação dos comportamentos dos alunos e as questões orais. No entanto, 

se considerarmos que os professores, no geral, recorrem com muita frequência aos 

trabalhos de casa, e que estes têm por objetivo remediar as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos, parece existir aqui uma incongruência visto que os professores A,B,C e D 

apontam que “Raramente” ou só “Algumas Vezes” os utilizam como recurso para avaliar 

formativamente os seus alunos. 

 

Questão 14 – “Assinale com uma cruz (X) a opção que melhor corresponde à sua opinião 

sobre cada uma das afirmações apresentadas.” 

Nesta questão é pedido aos professores que indiquem qual a sua opinião sobre as 

afirmações apresentadas na Tabela 11. Para a análise desta, juntaram-se as colunas 

“Discordo Totalmente” com “Discordo” e as colunas “Concordo” com a “Concordo 

Totalmente”.  
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Tabela 11-Resultados da análise das respostas dadas pelos professores à questão 14. 

Afirmações Professor A Professor B Professor C Professor D 

DT/
D 

NC/
ND 

C/ 
CT 

DT/
D 

NC/
ND 

C/ 
CT 

DT/
D 

NC/
ND 

C/ 
CT 

DT/
D 

ND/
NC 

C/ 
CT 

A avaliação formativa permite que os alunos se 
envolvam no processo de aprendizagem. 

X X X X 

A avaliação formativa permite conhecer melhor as 
dificuldades dos alunos. 

X X X X 

A avaliação formativa possibilita ao professor alterar a 
sua prática para dar resposta às dificuldades dos seus 
alunos. 

X X X X 

A avaliação formativa permite que os alunos tomem 
consciência das suas dificuldades no processo de 
aprendizagem. 

X X X X 

Realizar a avaliação formativa implica perder muito 
tempo da aula. 

X X X X 

A avaliação formativa possibilita envolver os alunos no 
processo avaliativo. 

X X X X 

A avaliação formativa não pode ser implementada em 
turmas muito grandes. 

X X X X 

A avaliação formativa permite ao professor fornecer 
feedback aos seus alunos. 

X X X X 

A realização da avaliação formativa não é compatível 
com o tempo necessário para a lecionação dos 
conteúdos. 

X X X X 

Na avaliação formativa o professor atribui notas 
qualitativas. 

X X X X 

A avaliação formativa permite adaptar os planos de 
aula de acordo com as dificuldades sentidas pelos 
alunos. 

X X X X 
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A avaliação formativa é reguladora das aprendizagens 
dos alunos. 

  X   X   X   X 

A avaliação formativa deve ser realizada por 
professores e alunos. 

  X   X   X   X 

A avaliação formativa permite-lhe receber feedback 
dos seus alunos.  

  X   X   X   X 

A avaliação formativa deve ser realizada 
imediatamente antes da avaliação sumativa. 

X     X X    X  

Nota: DT- Discordo Totalmente; D- Discordo; NC/ND- Não Concordo/Nem Discordo; C- Concordo; CT- Concordo Totalmente 
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A análise da Tabela 11 permite verificar que não existem grandes discrepâncias 

relativamente às opiniões dos quatro professores inquiridos.  

No que concerne às afirmações “Realizar a avaliação formativa implica perder 

muito tempo da aula.” e “A realização da avaliação formativa não é compatível com o 

tempo necessário para a lecionação dos conteúdos”  é importante salientar que, 

relativamente à primeira afirmação, à exceção de um professor (A), os outros não 

comungam das opiniões bastante generalizadas, como podemos constatar através dos 

estudos realizados por Gonzales (2012) onde a autora alega que umas das conceções mais 

expressas pelos professores está relacionada com o tempo letivo que a avaliação 

formativa ocupa e que poderia ser destinado ao ensino de conteúdos. O mesmo acontece 

com a segunda afirmação, visto que os professores envolvidos discordam/discordam 

totalmente que a avaliação formativa não é compatível com o tempo necessário para 

ensinar os conteúdos. 

As maiores diferenças, nas opiniões dos professores, dizem respeito às categorias 

de resposta “A avaliação formativa deve ser realizada imediatamente antes da avaliação 

sumativa.”, as opiniões dividem-se entre o “Discordo Totalmente/Discordo” com 50%, 

o “Nem Concordo/Nem Discordo” com 25% e por fim, o “Concordo

Totalmente/Concordo” com 25%. Perante isto, parece-nos que o professor que assinalou 

a opção “Concordo Totalmente/Concordo” não tem um procedimento de acordo com os 

verdadeiros objetivos da avaliação formativa, no que se refere à sua função de remediação 

da aprendizagem, dado que considera que esta deve ser realizada imediatamente antes da 

avaliação sumativa. Se assim for, o professor não tem tempo para melhorar/alterar a 

sua(s) estratégia(s) de ensino nem para corrigir as dificuldades dos alunos, caso seja 

necessário. Além disto, os alunos também não têm tempo para conseguir ultrapassar as 

suas dificuldades de modo a ter sucesso na avaliação sumativa.  

Podemos então afirmar que a opinião do professor B se afasta do referido por 

autores como Lopes e Silva (2010) e Allal (1986), uma vez que estes através da avaliação 

formativa, o professor consegue adequar o seu ensino às dificuldades de aprendizagem 

dos alunos, levando estes a tomarem consciência da origem das mesmas, a fim de as poder 

ultrapassar. Por isso, é importante que a regulação da aprendizagem ocorra durante o 

período em que os alunos estão a aprender.  

Em síntese, ao analisarmos as respostas dadas pelos professores às questões 

presentes no questionário podemos observar que todos assinalaram que 

concordam/concordam totalmente que a avaliação formativa permite envolver os alunos, 
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de forma ativa, no processo de aprendizagem. No entanto, nas respostas dadas à questão 

13, apenas dois professores referiram que envolvem os alunos na auto e heteroavaliação. 

Dos restantes professores, um indica (professor C) que recorre sempre a autoavaliação e 

apenas algumas vezes à heteroavaliação. O outro professor (D)menciona que utiliza quer 

a auto quer a heteroavaliação algumas vezes. Perante estes resultados, verificamos que 

estes professores não mantêm coerência nas suas respostas e, apesar dos professores 

conhecerem algumas potencialidades da avaliação formativa, nem sempre as colocam em 

prática.  

Outro aspeto a salientar é o facto de que todos os professores inquiridos 

concordam/concordam totalmente que esta avaliação possibilita saber as dificuldades que 

os alunos possuem, mas, quando questionados sobre quais as finalidades com que usam 

a mesma, apenas três professores (A, B e C) referiram que a utilizam com este objetivo.  

 Além disto, podemos averiguar que a totalidade dos professores, mais uma vez, 

concorda/concorda totalmente que a avaliação formativa lhes permite alterar o seu modo 

de ensino com o objetivo de ajudar os alunos a ultrapassarem as suas dificuldades. Porém, 

somente dois professores (C e D) fizeram referência a esta potencialidade. 

   

4.2. Apresentação e análise dos resultados obtidos com o Questionário Perceção dos 

alunos sobre avaliação formativa. 

O ponto em questão inicia-se com a apresentação e análise dos resultados obtidos 

com o Questionário Perceções dos alunos sobre avaliação formativa nas turmas A, B, C 

e D. organizados em tabelas. São também apresentados exemplos de respostas dadas 

pelos alunos às questões de resposta aberta do questionário. A percentagem total das 

diversas categorias resultantes da análise de conteúdo às respostas-categorias emergentes, 

dadas pelos alunos poderá ser superior a 100%, e ao número total de alunos, porque 

algumas das respostas foram classificadas em mais de uma categoria de resposta.  

Visto que a primeira parte do questionário remete para a caracterização do aluno, 

iremos iniciar a apresentação e análise de dados na segunda parte do questionário, mais 

propriamente na questão 4. 
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Questão 4 – “Como é que os teus professores te avaliam?” 

Nesta questão era solicitado aos alunos para referirem a forma como é que os seus 

professores os avaliam. Analisando o conteúdo das respostas dadas verificamos que a 

categoria de resposta mais referida é fichas de trabalho (45,9%). As categorias de resposta 

menos referidas, com 1%, são as tarefas e as fichas diagnósticas, como podemos observar 

na Tabela 12. 

Tabela 12-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos alunos à questão 4. 

Ao analisarmos a Tabela 12 podemos verificar que os alunos de todas as turmas 

referem que os seus professores usam vários instrumentos de avaliação. Pelos exemplos 

que indicam, pode averiguar-se que consideram que os seus professores os avaliam 

formativamente com muitos dos trabalhos/atividades que realizam no dia a dia na sala de 

aula. O mais referido, pelas quatro turmas, é as fichas de trabalho com cerca de 45,9%.  

Contudo, verificamos que a categoria de resposta mais referida pela turma A é o 

comportamento com 65,4%, seguindo-se a participação (57,7%), a organização do 

caderno e por fim, as fichas de trabalho e os trabalhos de casa com 50%. 

A categoria de resposta mais mencionada pelos alunos da turma B é a 

organização do caderno com 59,1%. 

Categorias de resposta Turma A 
N = 26 

(%) 

Turma B 
N = 22 

(%) 

Turma C 
N = 24 

(%) 

Turma D 
N = 26 

(%) 

Percentagem 
(%) 

Leitura 30,8 36,4 0 11,5 19,4 

Pesquisas 19,2 9,09 0 0 7,1 

Fichas de trabalho 50,0 13,6 83,3 34,6 45,9 

Fichas de avaliação 26,9 22,7 29,2 46,2 31,6 

Fichas de auto e 
heteroavaliação 

3,85 0 0 7,69 3,1 

Trabalhos de casa 50,0 0 37,5 7,69 24,5 

Problemas 11,5 0 0 0 3,1 

Trabalhos nas 
expressões 

15,4 0 0 0 4,1 

Experiências 7,69 0 8,33 0 4,1 

Fichas de Aferição 0 0 12,5 0 3,1 

Questionários 0 0 16,7 0 4,1 

Tarefas 0 0 0 3,85 1,0 

Ficha diagnóstica 0 0 0 3,85 1,0 

Comportamento 65,4 18,2 0 53,9 35,7 

Participação 57,7 4,55 0 3,85 17,3 

Organização do 
caderno 

53,8 59,1 0 7,69 29,6 
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 A turma C aponta as fichas de trabalho como sendo o principal instrumento 

usado pelo seu professor para os avaliar com 83,3%.  

 Por fim, mais de metade da turma D apresenta o comportamento como sendo o 

instrumento que o professor utiliza.  

São exemplos de respostas nestas categorias, os seguintes:  

“O comportamento, as fichas, a participação, quando vamos ao quadro e os 

conhecimentos” (A1) 

 “Avaliam-me pelo desempenho na sala de aula, pelo meu comportamento, pelas 

fichas, no tempo de estudo autónomo estarmos ocupados, pelos TPC.” (A2) 

“Os meus professores avaliam com percentagens, na leitura, avaliam-me com 

sorrisos, smiles, com elogios, avaliam em todas as matérias, nos meus cadernos, nos 

trabalhos que desenvolvemos, no meu comportamento.” (A3) 

“A minha professora avalia-me a fazer provas de avaliação, fichas, trabalhos em 

grupo, trabalhos de casa, a fazer textos, dá notas...” (A4) 

“Avaliam-me pelas fichas, pelo comportamento, pelas fichas de avaliação.” (A5)
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Questão 5- “Na tua opinião, quais são os motivos pelos quais os teus professores te 

avaliam?” 

Nesta questão é solicitado aos alunos que refiram quais são os motivos pelos quais 

são avaliados (Tabela 13).  

Tabela 13-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas pelos alunos à questão 5. 

Categorias de 
resposta 

Turma A 
N=26 
(%) 

Turma B 
N=22 
(%) 

Turma C 
N=24 
(%) 

Turma D 
N=26 
(%) 

Total 
N=98 
(%) 

Melhorar a 
aprendizagem 

15,4 50,0 17,0 15,4 23,5 

Tomar consciência 
dos seus 
conhecimentos 

53,9 27,3 17,0 26,9 30,6 

Tomar consciência 
das dificuldades 

19,2 27,3 8,3 11,5 16,3 

Transitar de ano 34,6 13,6 67,0 34,6 37,8 

Acompanhar os 
conteúdos 

0 4,5 0 0 1,0 

Tomar consciência 
dos seus erros 

3,9 0 4,2 0 2,0 

Dar notas 0 0 0 15,4 4,1 

 A análise da Tabela 13 permite constatar que a categoria de resposta mais referida 

pelos alunos é Transitar de ano com 37,8%. Podemos ainda observar que as categorias de 

resposta menos apontadas são Acompanhar os conteúdos e Tomar consciência dos seus 

erros com apenas 1 e 2% respetivamente.  

Pela análise da coluna referente à turma A podemos averiguar que a categoria de 

resposta mais apontada pelos alunos é Tomar consciência dos seus conhecimentos com 

uma percentagem de 53,9. 

No entanto, no que respeita a turma B a categoria de resposta mais anunciada é 

Melhorar a aprendizagem com 50%. 

Relativamente à turma C, mais de metade da turma (67%) manifestou a categoria 

de resposta Transitar de ano. 

À semelhança da turma anterior, a turma D também referiu a categoria de resposta 

Transitar de ano, embora com uma percentagem inferior (34,6%) à turma C. 

Perante estes dados parece-nos que os alunos das turmas C e D não têm uma 

perceção clara relativamente às finalidades com que os seus professores os avaliam, uma 
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vez que, a avaliação formativa visa melhorar a aprendizagem dos alunos e não atribuir-

lhes uma classificação. 

 São exemplos de respostas: 

 “Para saber as nossas capacidades, para ultrapassar as dificuldades.” (A1) 

 “Por causa de ultrapassar as nossas dificuldades, para passar de ano, para saber 

o que temos de trabalhar mais.” (A2) 

 “Eu acho que os meus professores me avaliam para saberem se eu sei bem a 

matéria que aprendemos, para saber o que eu aprendi, o que eu não sei, e no que tenho 

dificuldade, para me ajudarem.” (A3) 

 “Os meus professores avaliam-me para ver se eu estou a melhorar e se estou a 

acompanhar os conteúdos que estamos a dar.” (A4) 

 “Para passar de ano e também ser bom cidadão.” (A5) 

 “Na minha opinião eles avaliam-me para podermos passar de ano.” (A6) 

 

 

Questão 6 – “Assinala com uma cruz (X) a opção que corresponde à tua opinião sobre 

cada uma das afirmações apresentadas.” 

Nesta questão é solicitado aos alunos que assinalem a sua opinião relativamente 

às afirmações apresentadas na Tabela 14.
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Tabela 14-Resultados da análise das respostas dadas à questão 6. 

Afirmações Turma A 
N=26 
(%) 

Turma B 
N=22 
(%) 

Turma C 
N=24 
(%) 

Turma D 
N=26 
(%) 

Total 
N=98 
(%) 

S AV N NR S AV N NR S AV N NR S AV N NR S AV N NR 
O professor avalia-nos para 

nos dar notas. 

15,4 65,4 15,4 3,8 45,4 36,4 18,2 0 79,0 21,0 0 0 65,4 26,9 7,7 0 51,0 37,8 10,2 1,0 

Antes de ensinar uma 

matéria nova o professor 

pergunta o que sabemos 

sobre essa matéria. 

65,4 34,6 0 0 82,0 13,6 4,5 0 79,0 21,0 0 0 34,6 65,4 0 0 64,3 34,7 1,0 0 

O professor avalia-nos para 

saber quais são as nossas 

dificuldades. 

88,5 11,5 0 0 100 0 0 0 87,5 12,5 0 0 96,2 0 0 3,8 92,9 6,1 0 1,0 

Quando não percebemos 

uma matéria o professor 

volta a explicar mas de 

maneira diferente. 

61,5 23,1 15,4 0 95,5 4,5 0 0 33,0 46,0 21,0 0 42,3 53,9 3,8 0 57,1 32,7 10,2 0 

O professor avalia-nos 

quando acabamos de fazer 

as tarefas na sala de aula 

(por exemplo quando 

fazemos as fichas). 

50,0 42,3 7,7 0 100 0 0 0 92,0 4,0 4,0 0 27,0 61,5 7,7 3,8 65,3 28,6 5,1 1,0 

Quando corrige os nossos 

trabalhos o professor diz-

nos o que temos de 

melhorar. 

88,5 7,7 0 3,8 100 0 0 0 20,8 41,7 37,5 0 69,2 23,1 7,7 0 76,5 19,4 3,1 1,0 

O professor avalia-nos para 

ver o que aprendemos sobre 

a matéria. 

84,6 15,4 0 0 95,5 4,5 0 0 92,0 8,0 0 0 96,2 3,8 0 0 91,8 8,2 0 0 



  

52 

 

Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca 

O professor utiliza fichas 

em que nós temos de dizer o 

que correu bem e mal nas 

tarefas que realizamos. 

57,8 30,7 7,7 3,8 82,0 18,0 0 0 21,0 42,0 37,5 0 15,4 57,7 23,1 3,8 42,9 37,8 17,3 2,0 

O professor pede-nos a 

opinião sobre a avaliação 

dos nossos colegas no fim de 

aprendemos uma matéria 

nova. 

34,6 34,6 27,0 3,8 86,0 5,0 9,0 0 29,0 38,0 33,0 0 11,5 34,7 50,0 3,8 40,9 27,5 29,6 2,0 

O professor corrige os 

nossos trabalhos e diz-nos o 

que fizemos mal. 

88,5 7,7 0 3,8 95,0 5,0 0 0 67,0 33,0 0 0 65,4 30,8 3,8 0 78,6 19,4 1,0 1,0 

O professor pergunta a 

nossa opinião sobre o que 

fizemos bem e menos bem 

nos nossos trabalhos. 

69,2 27,0 3,8 0 95,0 5,0 0 0 8,3 62,5 25,0 4,2 38,5 38,5 23,0 0 50,0 34,7 13,3 2,0 

O professor faz comentários 

escritos nos trabalhos a 

dizer o que temos que 

melhorar. 

69,2 27,0 3,8 0 91,0 9,0 0 0 58,0 42,0 0 0 27,0 61,5 7,7 3,8 60,2 35,7 3,1 1,0 

Quando corrige os nossos 

trabalhos, o professor diz-

nos para pensarmos naquilo 

que fizemos, ou seja, na 

forma como respondemos 

às perguntas. 

69,2 27,0 0 3,8 95,0 5,0 0 0 46,0 50,0 4,0 0 73,0 27,0 0 0 70,4 27,6 1,0 1,0 

Quando vai dar as notas, o 

professor pede-nos a 

opinião sobre a avaliação 

dos nossos colegas. 

34,6 23,1 38,5 3,8 77,0 14,0 9,0 0 17,0 50,0 33,0 0 7,7 38,5 53,8 0 32,7 31,6 34,7 1,0 
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Analisando na Tabela 14 a coluna alusiva ao total, podemos reparar que mais de metade 

dos alunos acham que os professores os avaliam para lhes dar notas. Além disto, 64,3% dos 

alunos indicam que o professor antes de ensinar um novo conteúdo/matéria se preocupa sempre 

em perceber o que eles sabem sobre a mesma. Com isto, podemos ver que a perceção dos alunos 

se aproxima dos autores Lopes e Silva (2010) visto que estes mencionam que o professor deve 

conhecer qual o ponto de partida dos seus alunos, ou seja, os conhecimentos prévios. Cerca de 

92,9% dos alunos referem que o seu professor os avalia com o objetivo de conhecer as 

dificuldades que têm.  

No que diz respeito à afirmação “Quando não percebemos uma matéria o professor 

volta a explicar mas de maneira diferente”, mais de metade da turma (57,1%) refere que o 

professor atua desta forma. Logo parece-nos que os alunos pensam que a avaliação formativa 

é utilizada com o objetivo de o professor conhecer quais as suas dificuldades e, desta forma, 

poder ensinar de forma diferente. Esta perceção dos alunos está em consonância com o relatório 

da OCDE (2012) quando salienta que a avaliação formativa fornece informações sobre a 

evolução da aprendizagem e também promove a adaptação e diferenciação dos programas com 

o propósito de responder às dificuldades dos alunos.

Outro aspeto a ter em conta está relacionado com a afirmação “O professor avalia-nos 

quando acabamos de fazer as tarefas na sala de aula (por exemplo quando fazemos as 

fichas).”. Ao observarmos as colunas relativas ao total notamos que cerca de 65,3% dos alunos 

afirmam que sempre que acabam de realizar uma tarefa, o professor os avalia, ou seja, lhes 

oferece feedback. Este aspeto é significativo e de salientar uma vez que na maioria das situações 

de aprendizagem o feedback deve ser fornecido de forma imediata ou quase imediata, ou seja, 

este deve ser disponibilizado enquanto os alunos estão focados num tema ou tarefa (Brookhart, 

2008; Machado, 2014; Lopes & Silva, 2015). Podemos ainda constatar que 76,5% dos alunos 

indicam que o professor sempre que corrige os trabalhos lhes diz os aspetos necessários a 

melhorar.  

É importante salientar que, pelo que os alunos indicam na afirmação “O professor faz 

comentários escritos nos trabalhos a dizer o que temos que melhorar.”, os professores dão 

feedback escrito em grande número de vezes. Esta opinião dos alunos reflete o pensamento de 

autores como Machado (2014) e Martins e Carvalho (2014) dado que referem que o feedback 

possibilita que os alunos se consciencializem sobre o estado atual do seu desempenho e o nível 

que desejam atingir. Isto é, fornece informações para que os alunos possam compreender o 
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ponto em que se encontram e o que devem fazer a seguir, no sentido de alcançarem bons 

resultados. 

 Tendo em consideração a afirmação “Quando corrige os nossos trabalhos, o professor 

diz-nos para pensarmos naquilo que fizemos, ou seja, na forma como respondemos às 

perguntas.”, podemos verificar que 70,4% dos alunos são da opinião que, o professor recorre 

sempre a este procedimento, assim sendo, parece-nos que é realizada uma autorreflexão sobre 

a aprendizagem.  

 Além disto, 32,7% dos alunos também têm a perceção que quer a auto quer a 

heteroavaliação apenas são realizadas no final do período letivo com o intuito de lhes atribuir 

uma classificação. Deste modo, parece-nos que os alunos se contradizem, visto que 

anteriormente cerca de 50% dos mesmos indicaram que o professor lhes pede opinião sobre o 

que fizeram bem ou menos bem nos trabalhos. 

  

Questão 7 – “Lê com atenção os seguintes elementos de avaliação e assinala com uma cruz 

(X) o(s) que correspondem ao que o teu professor usa para te avaliar.” 

 É solicitados aos alunos que selecionem os elementos de avaliação utilizados pelo 

professor na sala de aula (Tabela 15). 

Tabela 15-Resultados da análise das respostas dadas pelos alunos à questão 7. 

Elementos da avaliação  Turma A 
N=26 
(%) 

Turma B 
N=22 
(%) 

Turma C 
N=24 
(%) 

Turma D 
N=26 
(%) 

Total 
N=98 
 (%) 

Trabalhos escritos 
realizados na sala de 
aula 

96,2 100 95,8 88,5 94,9 

Trabalhos de casa 100 91,0 100 92,3 95,9 

Comportamento dos 
alunos 

100 91,0 79,2 96,2 91,8 

Perguntas orais 84,6 86,4 95,8 50,0 78,6 

Discussões sobre a 
matéria 

77,0 77,3 66,7 42,3 65,3 

Apresentação de 
trabalhos 

92,3 100 76,9 88,5 90,8 

Fichas de trabalho 88,5 100 100 84,6 92,9 

Fichas de avaliação 100 100 100 96,2 99,0 
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Ao observarmos a Tabela 15 podemos constatar que os alunos apontam uma grande 

variedade de elementos que são usados na  sua avaliação, pelo que nos parece possível afirmar 

que a opinião dos alunos  reflete o disposto no Dec.Lei n.º 17/2016 de 4 de abril e no Despacho 

Normativo n.º1-F/2016 de 5 de abril, uma vez que estes  documentos referem que a avaliação 

formativa dispõe um caráter incessante e sistemático e ainda, deve ter como suporte vários 

instrumentos que possibilitem uma recolha de informações ajustadas às diferentes 

aprendizagens e às situações em que decorrem. Contudo, 99% dos alunos inquiridos são de 

opinião que as fichas de avaliação são o instrumento mais usado pelo professor para os avaliar. 

E o instrumento menos utilizado indicado pelos alunos são as discussões sobre a matéria com 

65,3%.   

A turma D é a que mais se afasta da opinião das restantes, dado que apenas 50% e 42,3% 

dos alunos indicaram as perguntas orais e as discussões sobre a matéria, respetivamente. 

4.3. Análise comparativa dos resultados obtidos através do Questionário Perceção e prática 

dos professores sobre avaliação formativa com os resultados obtidos através do 

Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa. 

É importante referir que as categorias de resposta apresentadas nas tabelas 

correspondem às categorias de resposta que emergiram das respostas dadas pelos alunos às 

várias questões do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa. Apenas estão 

assinaladas na coluna do professor aquelas em que foi possível fazer uma análise comparativa 

das respostas dadas pelos alunos. 

4.3.1. Resultados obtidos na turma A 

Na tabela 16 apresentamos a comparação da questão 4 – “Como é que os teus 

professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa com 

a questão 11 – “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa dos seus alunos?” do 

Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa. Pela análise da 

tabela podemos verificar que a categoria mais referida pelos alunos da Turma A é o 

comportamento. 
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Tabela 16-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 4 e 11 

pelos alunos e pelo professor da Turma A. 

 

 

 

 

 

 

 

  
            Nota: X - Referiu; --- - Não Referiu 

 

 Analisando a Tabela 16, o que mais se salienta é que os alunos têm a perceção de que o 

seu professor os avalia com base num grande e diversificado número de recursos. 

 Conforme explícito na Tabela 16, das categorias de resposta que os alunos referem na 

questão 4, apenas uma foi referida pelo seu professor, sendo esta: as fichas de trabalho com 

50%. Contudo, esta não corresponde à categoria mais mencionada pela turma em questão. Além 

disto, todos os outros instrumentos apontados pelos alunos não foram apresentados na resposta 

do professor à questão 11 do Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação 

formativa.  

 Outro aspeto importante a referenciar é a baixa percentagem (3,85) de alunos que 

assinalou as fichas de auto e heteroavaliação. Face a isto, parece-nos existir uma contrariedade 

relativamente à Tabela 14, particularmente no que diz respeito à categoria de resposta “Quando 

corrige os nossos trabalhos, o professor diz-nos para pensarmos naquilo que fizemos, ou seja, 

na forma como respondemos às perguntas.”, à qual cerca de 69,2% dos alunos da turma 

determinam que o professor responsável recorre a esta estratégia com bastante frequência.  

 A segunda categoria de resposta mais anunciada pelos alunos é a participação com uma 

percentagem de 57,7.  

 Tendo em consideração os trabalhos de casa, podemos averiguar que metade da turma 

aponta que o professor recorre a estes para os avaliar, no entanto, estes não apresentados pelo 

professor.  

Categorias de resposta Turma A 
N=26  
(%) 

Professor A 

Leitura 30,8 --- 

Pesquisas 19,2 --- 

Fichas de trabalho 50,0 X 

Fichas de avaliação 26,9 --- 

Fichas de auto e heteroavaliação 3,85 --- 

Trabalhos de casa 50,0 --- 

Problemas 11,5 --- 

Trabalhos nas expressões 15,4 --- 

Experiências 7,69 --- 

Comportamento 65,4 --- 

Participação 57,7 --- 

Organização do caderno 53,8 --- 
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Na Tabela 17 apresentamos a comparação da questão 5 – “Na tua opinião, quais são 

os motivos pelos quais os teus professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos 

sobre avaliação formativa com a questão 12 – “Com que finalidades usa a Avaliação 

Formativa no processo de aprendizagem?” do Questionário Perceção e prática dos 

professores sobre avaliação formativa. Pela análise da Tabela 17 podemos verificar que a 

categoria de resposta mais apresentada pelos alunos é tomar consciência dos seus 

conhecimentos com 57,7%.  

Tabela 17-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 5 e 12 

pelos alunos e pelo professor da Turma A. 

Categorias de resposta Turma A 
(%) 

Professor A 

Melhorar a aprendizagem 15,4 X 
Tomar consciência dos seus conhecimentos 57,7 X 
Saber as dificuldades 19,2 X 
Transitar de ano 34,6 --- 

Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

Pela análise da Tabela 17 podemos observar que a categoria de resposta mais 

mencionada pelos alunos: tomar consciência dos seus conhecimentos, é também a mais 

apontada pelo professor. Perante isto, parece-nos que os alunos referem fazer uma reflexão 

sobre a sua própria aprendizagem - autoavaliação.  

A segunda categoria de resposta mais referida pelos alunos foi Transitar de ano (34,6%) 

não sendo apontada pelo seu professor.  

Na Tabela 18 apresentamos a comparação da questão 7 – “Lê com atenção os 

seguintes elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) o(s) que correspondem ao que 

o teu professor usa para te avaliar” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação

formativa com a questão 13 – “Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo 

indicados. Assinale com uma cruz (X) a frequência com que a/o(s) usa para avaliar 

formativamente os seus alunos.” do Questionário Perceção e prática dos professores sobre 

avaliação formativa.  

Pela análise da Tabela podemos verificar que os elementos mais apontados pelos 

alunos são os trabalhos de casa, o comportamento e as fichas de avaliação com 100%. 
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Tabela 18-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 7 e 13 

pelos alunos e pelo professor da Turma A. 

  

 

 

 

 

Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca  

 Através da análise da Tabela 18, podemos constatar que a totalidade dos alunos encaram 

os trabalhos de casa e as fichas de avaliação como sendo os elementos de avaliação mais 

utilizados pelo professor para os avaliar. Contudo, ao compararmos as respostas dos alunos 

com as respostas do seu professor, podemos observar que, contrariamente aos alunos, o 

professor não os menciona, dado que refere que “Raramente” utiliza os trabalhos de casa para 

avaliar os alunos e que “Nunca” utiliza as fichas de avaliação, havendo, neste aspeto, 

discrepância entre as perceções dos alunos e a opinião do seu professor.  

 Em síntese, parece possível podermos afirmar que os alunos apontam mais 

instrumentos/recursos que são usados na sua avaliação comparativamente ao seu professor. Os 

alunos parecem ter uma conceção mais adequada do que é a avaliação formativa do que o 

próprio professor, pelos instrumentos que dizem ser usados, quer em relação às funções da 

avaliação formativa que referem. 

 

 4.3.2. Resultados obtidos na turma B 

 

 Na Tabela 19 apresentamos a comparação da questão 4 – “Como é que os teus 

professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa com 

a questão 11 – “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa dos seus alunos?” do 

Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa. Através da análise 

da mesma podemos verificar que a categoria mais referida pelos alunos é a organização do 

caderno com 59,1%. 

Elementos da avaliação Turma A 
(%) 

Professor A 

Trabalhos escritos realizados na 
sala de aula 

96,2 S 

Trabalhos de casa 100 R 

Comportamento  100 S 

Perguntas orais 84,6 S 

Discussões sobre a matéria 77,0 S 

Apresentação de trabalhos 92,3 S 

Fichas de avaliação 100 N 
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Tabela 19-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 4 e 11 

pelos alunos e pelo professor da Turma B. 

Categorias de resposta Turma B 
N=22 
(%) 

Professor B 

Leitura 36,4 --- 

Pesquisas 9,1 --- 

Fichas de trabalho 13,6 X 

Trabalhos escritos realizados 
na sala de aula 

18,2 X 

Fichas de avaliação 22,7 --- 

Comportamento 18,2 X 

Participação 4,55 --- 

Organização do caderno 59,1 --- 

Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

Ao compararmos as respostas dadas pelos alunos com as respostas dadas pelo seu 

professor, podemos constatar que as categorias mais mencionadas pelos alunos - organização 

do caderno e a leitura, não são referidas pelo seu professor. 

É relevante salientar que 81,8% dos alunos declararam que o professor usava o elogio e 

os carimbos para os avaliar. Além disto, cerca de 10 alunos (45,5%) referiram também que o 

professor os avaliava através do uso de percentagens. Tendo em conta estes resultados podemos 

constatar que o professor ao elogiar os alunos, não está a fornecer feedback formativo, pois 

segundo os estudos realizados por Hattie (2011), o feedback é mais eficaz quando os alunos 

recebem informações sobre a tarefa em que estão envolvidos, do que quando está ligado a 

elogios, recompensas e punições, isto porque há falta de informação sobre a aprendizagem e 

sobre a tarefa. Perante isto, parece-nos que o professor B se afasta do autor mencionado, uma 

vez que não refere qualquer ponto forte nem fraco e não dá qualquer indicação para que os 

alunos possam melhorar os aspetos menos positivos.  

São exemplos de resposta referentes ao elogio: 

“Os meus professores avaliam com percentagens, na leitura, avaliam-me com sorrisos, 

smiles, com elogios, avaliam em todas as matérias, nos meus cadernos, nos trabalhos que 

desenvolvemos, no meu comportamento.” (A1) 

“Os meus professores avaliam-me com smiles a dizer parabéns e com percentagens.” 

(A2) 

“Os professores avaliam-me com carimbos, com as palavras “parabéns”, “precisas de 

estudar mais” e etc (...)” (A3) 
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 “Os meus professores avaliam-me com: percentagens, palavras que nos fazem felizes 

como: parabéns, conseguiste o teu elogio do dia, esmeraste-te e etc...” (A4) 

 Na Tabela 20 apresentamos a comparação da questão 5 – “Na tua opinião, quais são 

os motivos pelos quais os teus professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos 

sobre avaliação formativa com a questão 12 – “Com que finalidades usa a Avaliação 

Formativa no processo de aprendizagem?” do Questionário Perceção e prática dos 

professores sobre avaliação formativa”, verifica-se que a categoria de resposta mais 

mencionada pelos alunos da turma B é melhorar a aprendizagem. 

Tabela 20-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 5 e 12 

pelos alunos e pelo professor da Turma B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

 

 Pela análise da Tabela 20 podemos verificar que a categoria de resposta mais referida 

pelos alunos é melhorar a aprendizagem (50%) e que a mesma não é mencionada pelo professor 

B na resposta à questão 12. Existem, portanto, disparidades a este nível entre a perceção dos 

alunos e a opinião do professor. 

  As respostas dadas pelos alunos da turma B parecem revelar uma perceção mais clara 

do que o próprio professor no que diz respeito às finalidades com que é usada a avaliação 

formativa no processo de aprendizagem, visto que mencionam a importância desta avaliação 

na melhoria da aprendizagem e o professor apenas refere como finalidades desta tomar 

consciência dos conhecimentos e dificuldades.  

 

 Na Tabela 21 apresentamos a comparação da questão 7 – “Lê com atenção os seguintes 

elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) o(s) que correspondem ao que o teu 

professor usa para te avaliar.” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação 

formativa com a questão 13 – “Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo 

indicados. Assinale com uma cruz (X) a frequência com que a/o(s) usa para avaliar 

Categorias de resposta Turma B 
 (%) 

Professor B 

Melhorar a aprendizagem  50,0 --- 

Tomar consciência dos seus 
conhecimentos 

27,3 X 

Saber as dificuldades 27,3 X 

Transitar de ano 13,6 --- 

Acompanhar os conteúdos 4,5 --- 
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formativamente os seus alunos.” do Questionário Perceção e prática dos professores sobre 

avaliação formativa, e pela análise desta verificamos que a elementos mais mencionados pelos 

alunos são os trabalhos escritos realizados na sala de aula, a apresentação de trabalhos e as 

fichas de avaliação com 100%. 

Tabela 21- Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 7 e 13 

pelos alunos e pelo professor da Turma B. 

Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca 

Com base na Tabela 21 podemos averiguar que existem algumas discrepâncias de 

opinião entre os alunos e o seu professor, na medida em que, 100% dos alunos assinala que o 

professor utiliza as fichas de avaliação para os avaliar e o professor refere que “Nunca” os 

avalia desta forma. O mesmo acontece com os trabalhos de casa, com 91% dos alunos a referi-

los como um dos principais instrumentos usados na sua avaliação e o professor afirma que 

“Raramente” os utiliza.  

Outro aspeto a considerar é o facto de apenas 77,3% dos alunos indicarem as discussões 

sobre a matéria, enquanto que o professor menciona que utiliza “Sempre” esta estratégia. 

Tal como acontece com a turma anterior, os alunos continuam a indicar maior 

quantidade de instrumentos/recursos com função avaliativa do que o seu professor. 

4.3.3. Resultados obtidos na turma C 

Na Tabela 22 apresentamos a comparação da questão 4 – “Como é que os teus 

professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa com 

a questão 11 – “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa dos seus alunos?” do 

Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa, e através da 

análise da mesma podemos verificar que a categoria mais referida pelos alunos está relacionada 

com as fichas de trabalho com 83,3%.  

Elementos de avaliação Turma B 
(%) 

Professor B 

Trabalhos escritos realizados na 
sala de aula 

100 S 

Trabalhos de casa 91,0 R 

Comportamento 91,0 S 

Perguntas orais 86,4 S 

Discussões sobre a matéria 77,3 S 

Apresentação de trabalhos 100 S 

Fichas de avaliação 100 N 
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Tabela 22-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 4 e 11 

pelos alunos e pelo professor da Turma C. 

 

 

 

 

 

 

      Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

 Como podemos verificar através da Tabela 22, os instrumentos mais indicados pelos 

alunos são as fichas de trabalho e os trabalhos escritos realizados na sala de aula com 83,3% e 

75%, respetivamente. No entanto, na coluna referente ao professor, podemos verificar que 

nenhum destes instrumentos é por ele apontado, revelando uma discrepância entre as perceções 

dos alunos e a opinião do professor.  

 Mais uma vez e há semelhança das turmas anteriores, os alunos da turma C indicam 

mais instrumentos/recursos que consideram ser usados na sua avaliação do que o seu professor.  

 

 Na Tabela 23 apresentamos a comparação da questão 5 – “Na tua opinião, quais são 

os motivos pelos quais os teus professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos 

sobre avaliação formativa com a questão 12 – “Com que finalidades usa a Avaliação 

Formativa no processo de aprendizagem?” do Questionário Perceção e prática dos 

professores sobre avaliação formativa”, e ao fazermos a análise da mesma, podemos constatar 

que a categoria de resposta mais referida pelos alunos é transitar de ano com 67,0%. 

Tabela 23-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 5 e 12 

pelos alunos e pelo professor da Turma C. 

Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

Categorias de resposta  Turma C 
N=24 
(%) 

Professor C 

Fichas de trabalho 83,3 --- 

Trabalhos escritos realizados na 
sala de aula 

75,0 --- 

Fichas de avaliação 29,2 --- 

Trabalhos de casa 37,5 --- 

Experiências 8,33 --- 

Atribuir notas 20,8 --- 

Fichas de Aferição 12,5 --- 

Questionários 16,7 --- 

Categorias de resposta Turma C 
(%) 

Professor C 

Melhorar a aprendizagem  17,0 --- 

Tomar consciência dos seus conhecimentos 17,0 X 

Saber as dificuldades 8,3 X 

Transitar de ano 67,0 --- 

Tomar consciência dos seus erros 4,2 X 
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Pela análise da Tabela 23, notamos que a categoria de resposta mais mencionada pelos 

alunos foi Transitar de ano com 67% e que a mesma não foi mencionada pelo professor da 

turma. Podemos ainda verificar que a categoria de resposta Tomar consciência dos seus erros 

foi a menos referida pelos alunos (4,2%) e foi uma das mencionadas pelo professor. Além disso, 

e há semelhança do ocorrido anteriormente verificamos que há uma discrepância entre as 

perceções dos alunos e a opinião do professor no que diz respeito à categoria de resposta 

Melhorar a aprendizagem, referida pelos alunos e não pelo professor.  

Na Tabela 24 apresentamos a comparação da questão 7 – “Lê com atenção os seguintes 

elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) o(s) que correspondem ao que o teu 

professor usa para te avaliar.” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação 

formativa com a questão 13 – “Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo 

indicados. Assinale com uma cruz (X) a frequência com que a/o(s) usa para avaliar 

formativamente os seus alunos.” do Questionário Perceção e prática dos professores sobre 

avaliação formativa e verificamos que os elementos de avaliação mais apontados pelos alunos 

são os trabalhos de casa e as fichas de avaliação, ambos com 100%. 

Tabela 24-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 7 e 13 

pelos alunos e pelo professor da Turma C. 

  Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca 

Ao analisarmos a Tabela 24, percebemos que os elementos mais apontados pelos alunos 

são os trabalhos de casa e as fichas de avaliação com 100%. No entanto, e de novo à semelhança 

do que acontece com as turmas anteriormente analisadas, deparamo-nos com algumas 

diferenças entre as perceções dos alunos e a opinião do professor. A totalidade dos alunos refere 

que o professor usa os Trabalhos de casa como um dos instrumentos para os avaliar e o 

Elementos de avaliação Turma C 
(%) 

Professor C 

Trabalhos escritos realizados na 
sala de aula 

95,8 S 

Trabalhos de casa 100 R 

Comportamento 79,2 S 

Perguntas orais 95,8 S 

Discussões sobre a matéria 66,7 AV 

Apresentação de trabalhos 76,9 S 

Fichas de avaliação 100 S 
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professor menciona que “Raramente” os usa com essa finalidade. Também no que diz respeito 

à Apresentação de trabalhos, 76,9% dos alunos mencionam com caráter avaliativo e o professor 

refere utilizar “Sempre” para avaliar formativamente os seus alunos. 

4.3.4. Resultados obtidos na turma D. 

 

 Na Tabela 25 apresentamos a comparação da questão 4 – “Como é que os teus 

professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa com 

a questão 11 – “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa dos seus alunos?” do 

Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa, e pela sua análise 

podemos verificar que a categoria de resposta mais mencionada é o comportamento e as menos 

referidas são as tarefas, as fichas diagnósticas e a participação com 3,85%. 

Tabela 25-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 4 e 11 

pelos alunos e pelo professor da Turma D. 

Categorias de resposta Turma D 
N=26 
(%) 

Professor D 
 

Leitura 11,5 X 

Fichas de trabalho 34,6 X 

Trabalhos escritos 
realizados na sala de aula 

19,2 --- 

Fichas de avaliação 46,2 --- 

Fichas de auto e 
heteroavaliação 

7,69 X 

Trabalhos de casa 7,69 --- 

Tarefas 3,85 --- 

Ficha diagnóstica 3,85 --- 

Comportamento 53,9 X 

Participação 3,85 --- 

Organização do caderno  7,69 --- 
 Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

 Pela análise da Tabela 25, podemos notar que a categoria de resposta mais mencionada 

pelos alunos, foi também uma das categorias de resposta mencionadas pelo professor. No 

entanto, cerca de 46,2 dos alunos referem as fichas de avaliação como um dos instrumentos 

mais utilizados para serem avaliados e o professor não as refere na sua resposta. 
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Na Tabela 26 apresentamos a comparação da questão 5 – “Na tua opinião, quais são 

os motivos pelos quais os teus professores te avaliam?” do Questionário Perceção dos alunos 

sobre avaliação formativa com a questão 12 – “Com que finalidades usa a Avaliação 

Formativa no processo de aprendizagem?” do Questionário Perceção e prática dos  

professores sobre avaliação formativa”, e ao analisarmos a mesma, verifica-se que a categoria 

de resposta mais mencionada pelos alunos é transitar de ano, embora com uma percentagem de 

apenas 34,6.  

Tabela 26-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 5 e 12 

pelos alunos e pelo professor da Turma D. 

 Nota: X – Referiu; --- - Não Referiu 

Pela observação da Tabela 26, podemos perceber que a categoria de resposta mais 

referida pelos alunos é Transitar de ano, não sendo sido referida pelo professor. Podemos ainda 

constatar que as categorias de resposta menos mencionadas pelos alunos foram as categorias 

que o professor referiu: Melhorar a aprendizagem e Saber as dificuldades. 

Na Tabela 27 apresentamos a comparação da questão 7 – “Lê com atenção os seguintes 

elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) os que correspondem ao que o teu 

professor usa para te avaliar” do Questionário Perceção dos alunos sobre avaliação formativa 

com a questão 13 – “Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo indicados. 

Assinale com uma cruz (X) a frequência com que o(s) usa para avaliar formativamente os seus 

alunos.” do Questionário Perceção e prática dos professores sobre avaliação formativa, 

verificando assim que os elementos mais mencionados pelos alunos são o comportamento e as 

fichas de avaliação. 

Categorias de resposta Turma D 
 (%) 

Professor D 

Melhorar a aprendizagem 15,4 X 

Tomar consciência dos seus conhecimentos 26,9 --- 

Saber as dificuldades 11,5 X 

Transitar de ano 34,6 --- 

Dar notas 15,4 --- 
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Tabela 27-Resultados da análise de conteúdo às respostas dadas respetivamente às questões 7 e 13 

pelos alunos e pelo professor da Turma D. 

 
 
 

Nota: S- Sempre; AV- Algumas Vezes; R- Raramente; N- Nunca 

 Pela análise da Tabela 27, podemos afirmar que existem algumas disparidades entre as 

respostas dos alunos e as respostas do professor. Ou seja, no que diz respeito aos Trabalhos de 

casa cerca de 92,3% dos alunos referiu que o professor os utiliza como elemento de avaliação, 

porém, o professor refere que só recorre a estes com essa finalidade “Algumas vezes”. Do 

mesmo modo, os alunos mencionaram a apresentação de trabalhos e as fichas de avaliação com 

88,5% e 96,2% respetivamente, e o professor mencionou “Algumas vezes” e “Raramente”.  

 Os instrumentos menos apontados pelos alunos: Discussões sobre a matéria e as 

Perguntas orais, correspondem aos elementos que o professor referiu que utilizava “Sempre” 

para avaliar formativamente os seus alunos.  

 Em suma, a análise comparativa das respostas de todas as turmas evidencia que os 

alunos e os professores nem sempre têm opiniões consentâneas. É o caso da questão 4 -“Como 

é que os teus professores te avaliam?”, em que as categorias de resposta mais mencionadas 

pelos alunos de três turmas (A, B e C), sendo estas respetivamente o comportamento (65,4%), 

a organização do caderno (59,1%) e as fichas de trabalho (83,3%) não são referidas pelos seus 

professores na questão 11- “Que instrumentos usa para fazer a avaliação formativa dos seus 

alunos?”. É exceção a turma D dado que o professor também referiu a categoria de resposta 

mais indicada pelos alunos, sendo esta: Comportamento. 

 O mesmo acontece na questão 5, “Quais são os motivos pelos quais os teus professores 

te avaliam?”, nas turmas B, C e D os alunos apresentam novamente uma opinião distinta do 

seu professor, visto que as categorias de resposta mais mencionadas por estes: Melhorar a 

aprendizagem (50%), Transitar de ano (67%) e Transitar de ano (34,6%) respetivamente, não 

são mencionadas pelos professores na questão 12 - “Com que finalidades usa a Avaliação 

Formativa no processo de aprendizagem?” . No que concerne à questão 7, “Lê com atenção 

os seguintes elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) os que correspondem ao que 

Elementos de avaliação Turma D 
(%) 

Professor D 

Trabalhos escritos realizados na sala 
de aula 

88,5 S 

Trabalhos de casa 92,3 AV 

Comportamento  96,2 S 

Perguntas orais 50,0 S 

Discussões sobre a matéria 42,3 S 

Apresentação de trabalhos 88,5 AV 

Fichas de avaliação 96,2 R 
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o teu professor usa para te avaliar”, as quatro turmas mencionam os elementos Discussões

sobre a matéria como o menos indicada, isto é o que possui a percentagem inferior às restantes 

com cerca de 77; 77,3; 66,7 e 42,3%, respetivamente. No entanto, a mesma é assinalada na 

questão 13 - “Considere os elementos de avaliação abaixo indicados. Assinale com uma cruz 

(X) a frequência com que o(s) usa para avaliar formativamente os seus alunos.” pelos

professores como sendo sempre uma estratégia/recurso utilizada. Podemos ainda verificar que 

o elemento comum nas turmas A, B, C e D é Fichas de avaliação com uma percentagem

compreendida entre os 96,2 e os 100%. Porém, os professores A e B apontam que nunca os 

utilizam para avaliar os seus alunos. O professor C refere que recorre aos mesmos com bastante 

frequência uma vez que selecionou a opção “sempre”. E, por fim, o professor D menciona que 

“raramente” usa as fichas de avaliação.  

É possível constatar que os alunos de todas as turmas indicam mais elementos de 

avaliação comparativamente aos seus professores. 
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Capítulo V 

Conclusões e sugestões para futuros trabalhos 

Neste capítulo pretende-se apresentar as principais conclusões (5.1) do estudo, a partir 

da análise das respostas dados por alunos e professores aos diferentes instrumentos de recolha 

de dados e de acordo com os objetivos definidos no Capítulo I. Seguidamente, serão mencionas 

as limitações do estudo (5.2.). Por último, apresentar-se-ão algumas sugestões para futuros 

estudos na mesma área de investigação – avaliação formativa (5.3).  

5.1. Conclusões do estudo 

Através da análise dos resultados apresentados no Capítulo IV, e tendo como suporte os 

objetivos definidos no Capítulo I, no que diz respeito ao objetivo: “Identificar as conceções de 

professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico sobre avaliação formativa”, podemos concluir que 

nem todos os professores têm uma perceção sobre a avaliação formativa que contemple todas 

as potencialidades que esta assume no processo de ensino e de aprendizagem. Dos professores 

inquiridos, só cerca de 50% (2 professores) é que referem que esta avaliação lhes permite alterar 

o modo como ensinam de acordo com as dificuldades dos seus alunos, com o objetivo de

melhorar as aprendizagens dos mesmos. 

Para além disto, quando questionados sobre o que entendem por avaliação formativa, 

todos os professores apresentam conformidade entre si, dado que todos referem esta avaliação 

como sendo contínua e sistemática. No entanto, um dos quatro professores (25%) indica que 

concorda totalmente que a avaliação formativa deve ser realizada logo antes da avaliação 

sumativa. Isto leva-nos a pensar que a prática de avaliação formativa deste professor se afasta 

do que referem os autores Lopes e Silva (2010) e Allal (1986), quando salientam a sua função 

de remediação das aprendizagens.  Como referido no capítulo II, a avaliação formativa possui 

a função de remediação das aprendizagens e se for realizada imediatamente antes da avaliação 

sumativa nem os alunos vão ser capazes de melhorar a sua aprendizagem nem o  professor  pode 

alterar as suas estratégias de ensino face às dificuldades que os alunos manifestam, antes da 

avaliação que tem por objetivo principal classificar os alunos, a avaliação sumativa. 
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 No que concerne ao objetivo “Caraterizar as práticas de avaliação formativa de 

professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, relativamente ao conceito, instrumentos usados e 

finalidades”, podemos concluir que há unanimidade nas respostas relativamente ao uso deste 

tipo de avaliação. Quando interrogados quanto à frequência com que esta é efetuada, todos os 

professores assinalam que a usam com maior frequência no decorrer de um período letivo e 

com menor frequência no final do mesmo. É importante referir que apenas um professor 

assinalou usar a avaliação formativa em três momentos dos períodos letivos: início, decorrer e 

final. Isto afasta-se do ponto de vista dos autores Lopes e Silva (2010), dado que afirmam que 

este é um processo que diz respeito a tudo o que acontece na sala de aula e para isso é necessário 

que os professores a utilizem continuamente, desde o início do processo de ensino e 

aprendizagem. A análise das respostas permite ainda evidenciar que são poucos os professores 

que referem que envolvem ativamente os alunos no processo avaliativo, nomeadamente na auto 

e na heteroavaliação. Dos quatro professores apenas 2 referem que envolvem “sempre” os seus 

alunos quer na auto quer na heteroavaliação. Dos restantes professores, um refere que envolve 

“sempre” os seus alunos na autoavaliação, mas só “algumas vezes” na heteroavaliação, ou seja, 

na avaliação por pares. O outro professor apenas envolve os seus alunos “algumas vezes” nestes 

dois processos. Considerando as respostas dadas, parece possível concluir que embora a auto e 

heteroavaliação sejam práticas importantes do âmbito da avaliação formativa, não são usados 

com a frequência que deveriam, pois tal como Abrech (1994), Silva e Lopes (2016) e Pedrosa 

(2017) referem o aluno ao envolver-se nestes processos toma consciência das aprendizagem já 

adquiridas, dos objetivos que faltam atingir e ainda, do que falta fazer para isso acontecer. Estes 

processos permitem que os alunos reflitam sobre as suas aprendizagens, consciencializem os 

seus sucessos e insucessos e possam estabelecer, com a ajuda do seu professor, formas de 

remediar os aspetos menos bem conseguidos.  

Outro aspeto a salientar está relacionado com a reduzida diversidade de instrumentos 

utilizados pelos professores para avaliar formativamente os seus alunos. Quando questionados 

com uma pergunta aberta sobre quais os instrumentos que usavam, os mais mencionados foram 

as grelhas de registo, listas de verificação, a realização de exercícios e questões orais e escritas. 

Tais resultados revelam que apesar destes instrumentos de avaliação serem potenciadores e 

facilitadores da melhoria do processo de ensino e de aprendizagem, pelos dados sobre a 

qualidade da aprendizagem que disponibilizam aos professores, parecem confirmar a perceção 

de que o envolvimento ativo dos alunos no processo não é uma prática destes professores. Estes 

resultados afastam-se de Abrech (1994) dado que alega que os alunos devem ter consciência 
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do que já aprenderam, dos objetivos que têm de atingir e do que falta saberem para atingirem 

esses mesmos objetivos.  

Em relação ao objetivo “Identificar as conceções de alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico sobre avaliação formativa, relativamente aos instrumentos que os professores utilizam 

para os avaliar e com que finalidades os avaliam”, no que diz respeito à opinião dos alunos 

sobre os motivos pelos quais são avaliados, podemos verificar que cerca de 38% dos mesmos 

pensam que os professores os avaliam com o objetivo de verificar se podem transitar de ano. 

Com isto, os alunos não têm consciência que são avaliados a fim de melhorarem a sua 

aprendizagem, mas sim apenas com o objetivo de obter uma classificação, ou seja, estes 

revelam ter exclusivamente uma perceção sumativa da avaliação. 

Quando questionados sobre como os professores os avaliam, mencionam uma grande 

variedade de instrumentos, sendo que há diferenças entre as turmas. Os alunos das turmas B e 

C referem comparativamente à turma A menos instrumentos de avaliação. Importa também 

referir que cerca de 46% dos alunos indicam que são avaliados através das fichas de trabalho e 

que os alunos da turma D as referem como sendo o segundo instrumento da avaliação mais 

usado pelo professor.  

No que concerne o objetivo “Estabelecer a relação entre as conceções sobre avaliação 

formativa evidenciadas pelos professores e pelos alunos, relativamente aos instrumentos e as 

finalidades” concluímos que existem algumas discrepâncias entre os alunos e os professores, 

como por exemplo no que se refere aos trabalhos de casa, pois 100% dos alunos pensam que os 

professores recorrem a estes com a finalidade de os avaliar, no entanto os professores indicam 

que raramente/nunca ou apenas algumas vezes os utilizam com essa finalidade. Outro aspeto a 

destacar está relacionado com as fichas de avaliação onde à exceção dos alunos da turma C, as 

restantes turmas são da opinião que os professores recorrem a este instrumento para os avaliar. 

Por sua vez, os professores das mesmas referem que raramente ou nunca recorrem a esta.   Ainda 

relativamente a diferenças entre as conceções dos professores e dos seus alunos, é de salientar 

que o professor não menciona nenhum dos instrumentos de avaliação dos que são referidos 

pelos alunos, que referem as Fichas de trabalho como sendo o que mais usa o professor (83% 

dos alunos). Além disso, os alunos das turmas C e D são da opinião que o professor os avalia 

com a finalidade de transitar de ano, contudo, essa categoria de resposta não foi reconhecida 

por nenhum dos professores em questão. 
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5.2. Limitações do estudo 

  

 De entre as limitações que se sentiram na realização do estudo, as que mais se realçam 

estão relacionadas com o facto de este envolver a aplicação de questionários quer a professores 

quer a alunos, uma vez que, apesar de toda a disponibilidade demonstrada por ambos, por vezes 

as respostas dadas às questões presentes nos questionários nem sempre foram suficientemente 

desenvolvidas e pormenorizadas. Além disto, neste estudo participaram um número reduzido 

de professores, pois cada turma de 1.º Ciclo do Ensino Básico apenas tem um professor 

responsável pela mesma. 

 Outro aspeto foi a intervenção dos professores responsáveis pelas turmas aquando da 

aplicação dos questionários aos seus alunos, ou seja, enquanto os alunos os preenchiam, os 

professores muitas vezes tentavam intervir nas respostas dos mesmos, podendo esta prática ter 

produzido algum enviesamento das respostas dadas por estes.  

 

5.3. Sugestões para futuros trabalhos  

  

Em concordância com as limitações apontadas, recomenda-se o interesse de serem 

realizadas mais investigações sobre esta temática, com a finalidade de aprofundar e enriquecer 

o conhecimento sobre as conceções e as práticas de avaliação formativa.  

 Assim, recomenda-se: 

 Que se realizem mais estudos sobre o tema, onde se envolvam mais professores e alunos; 

 A observação da prática educativa conjuntamente com a aplicação dos questionários; 

 Aplicação de questionários e conjuntamente a realização de entrevistas a professores e 

a alunos. 
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Questionário para os alunos 

Este questionário faz parte de um estudo no âmbito do Mestrado em Educação Pré-

Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade de Trás- os- Montes e Alto 

Douro e tem como principal objetivo obter informações sobre a forma como os teus professores 

te avaliam. 

A tua colaboração é muito importante, por isso responde a todas as questões com o 

máximo cuidado. 

Muito obrigada por colaborares. 

Parte I – Caraterização 

1. Género:

Feminino

  Masculino 

2. Idade

3. Ano de escolaridade que frequentas

Parte II – Utilização da Avaliação Formativa na sala de aula 

4. Como é que os teus professores te avaliam?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Na tua opinião, quais são os motivos pelos quais os teus professores te avaliam?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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6. Assinala com uma cruz (X) a opção que corresponde à tua opinião sobre cada uma das

afirmações apresentadas. Tendo em conta a seguinte escala:

S
e
m

p
r
e
 

À
s 

v
e
z
e
s 

N
u

n
c
a

 

O professor avalia-nos para nos dar notas. 

Antes de ensinar uma matéria nova o professor pergunta o 

que sabemos sobre essa matéria. 

O professor avalia-nos para saber quais são as nossas 

dificuldades. 

Quando não percebemos uma matéria o professor volta a 

explicar mas de maneira diferente. 

O professor avalia-nos quando acabamos de fazer as tarefas 

na sala de aula (por exemplo quando fazemos as fichas). 

Quando corrige os nossos trabalhos o professor diz-nos o 

que temos de melhorar. 

 O professor avalia-nos para ver o que aprendemos sobre a 

matéria. 

O professor utiliza fichas em que nós temos de dizer o que 

correu bem e mal nas tarefas que realizamos. 

O professor pede-nos a opinião sobre a avaliação dos nossos 

colegas no fim de aprendemos uma matéria nova. 

O professor corrige os nossos trabalhos e diz-nos o que 

fizemos mal.  

O professor pergunta a nossa opinião sobre o que fizemos 

bem e menos bem nos nossos trabalhos. 

O professor faz comentários escritos nos trabalhos a dizer o 

que temos que melhorar. 

Quando corrige os nossos trabalhos, o professor diz-nos para 

pensarmos naquilo que fizemos, ou seja, na forma como 

respondemos às perguntas. 

Quando vai dar as notas, professor pede-nos a opinião sobre 

a avaliação dos nossos colegas. 
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7. Lê com atenção os seguintes elementos de avaliação e assinala com uma cruz (X) o(s)

que correspondem ao que o teu professor usa para te avaliar.

- Trabalhos realizados na sala de aula

- Trabalhos de casa

- Comportamento dos alunos

- Perguntas orais

- Discussões sobre a matéria

- Apresentação de trabalhos

- Fichas de trabalho

- Fichas de avaliação



Questionário para professores 

Este questionário é parte integrante de um relatório de estágio a realizar no âmbito do 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Universidade 

de Trás- os- Montes e Alto Douro e tem como principal objetivo obter informações sobre as 

perceções e as práticas de avaliação formativa dos professores do 1.º ciclo do Ensino Básico. 

Pela importância que assume na referida investigação, a sua colaboração na resposta 

às questões que o integram é muito importante. 

Os dados obtidos serão mantidos confidenciais. 

Muito obrigada por colaborar. 

Parte I – Caraterização Socio profissional 

1. Género:

Feminino

  Masculino 

2. Idade

3. Habilitações académicas

       Bacharelado  

 Licenciatura  

 Pós-Graduação 

 Mestrado     

 Doutoramento  

4. Tempo de serviço

5. Ano de escolaridade que leciona

6. Número de alunos da turma
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Parte II – Utilização da Avaliação Formativa na prática pedagógica 

7. O que entende por Avaliação Formativa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____.

8. Usa a avaliação formativa no decorrer das suas aulas?

Sim 

Não 

8.1.Justifique a resposta à pergunta anterior. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____. 

9. No decorrer de um período letivo com que frequência usa a Avaliação Formativa?

(Assinale a/as opções abaixo apresentadas)

      No início do período 

      No decorrer de um período 

      No final do período 

10. Tendo em conta um qualquer conteúdo do programa do 1.º Ciclo indique os momentos

da aprendizagem do mesmo em que usa a Avaliação Formativa.

      No início da apresentação do conteúdo de aprendizagem 

      Durante o processo de aprendizagem do conteúdo 

      No final da aprendizagem do conteúdo 

11. Que instrumentos usa para fazer avaliação formativa aos seus alunos?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

12. Com que finalidades usa a Avaliação Formativa no processo de aprendizagem?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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13. Considere as estratégias/recursos de aprendizagem abaixo indicados. Assinale com uma

cruz (X) a frequência com que a/o(s) usa para avaliar formativamente os seus alunos.

Estratégias/recursos Sempre Algumas 

vezes 

Raramente Nunca 

Trabalhos realizados na 

sala de aula 

Trabalhos de casa 

Observação dos 

comportamentos dos 

alunos 

Questões orais 

Discussões na turma 

Testes de avaliação 

sumativa 

Apresentação de trabalhos 

Avaliação de 

pares/colegas 

(heteroavaliação) 

Autoavaliação 

Trabalhos de projeto 

Mini-testes 
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14. Assinale com uma cruz (X) a opção da escala abaixo indicada que melhor corresponde

à sua opinião sobre cada uma das afirmações apresentadas. Tendo em conta a seguinte

escala: Discordo totalmente; Discordo; Nem concordo nem discordo; Concordo;

Concordo totalmente.

Obrigada pela colaboração. 

D
is

c
o
r
d

o
 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o
r
d

o
 

N
e
m

 c
o
n

c
o
r
d

o
 

n
e
m

 d
is

c
o
r
d

o
  

C
o
n

c
o
r
d

o
 

C
o
n

c
o
r
d

o
 

to
ta

lm
e
n

te
 

A avaliação formativa permite que os alunos se envolvam no 

processo de aprendizagem. 
A B C D E 

A avaliação formativa permite conhecer melhor as 

dificuldades dos alunos. 
A B C D E 

A avaliação formativa possibilita ao professor alterar a sua 

prática para dar resposta às dificuldades dos seus alunos. 
A B C D E 

A avaliação formativa permite que os alunos tomem 

consciência das suas dificuldades no processo de 

aprendizagem. 

A B C D E 

Realizar a avaliação formativa implica perder muito tempo 

da aula. 
A B C D E 

A avaliação formativa possibilita envolver os alunos no 

processo avaliativo. 
A B C D E 

A avaliação formativa não pode ser implementada em 

turmas muito grandes. 
A B C D E 

A avaliação formativa permite ao professor fornecer 

feedback aos seus alunos. 
A B C D E 

A realização da avaliação formativa não é compatível com o 

tempo necessário para a lecionação dos conteúdos. 
A B C D E 

Na avaliação formativa o professor atribui notas qualitativas. A B C D E 

 A avaliação formativa permite adaptar os planos de aula de 
acordo com as dificuldades sentidas pelos alunos. 

A B C D E 

A avaliação formativa é reguladora das aprendizagens dos 

alunos. 
A B C D E 

A avaliação formativa deve ser realizada por professores e 

alunos. 
A B C D E 

A avaliação formativa permite-lhe receber feedback dos seus 

alunos. 
A B C D E 

A avaliação formativa deve ser realizada imediatamente 

antes da avaliação sumativa. 
A B C D E 
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