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Resumo  

 

Pode-se definir autoavaliação como o julgamento realizado pelo aluno, do seu próprio trabalho, 

baseando-se para tal em critérios previamente estabelecidos e evidências, tendo como objetivo 

principal melhorar o seu desempenho durante o seu processo de aprendizagem. São vários os 

autores que são da opinião que a autoavaliação do aluno é uma ferramenta muito importante 

para melhorar o desempenho académico do aluno, assim como a sua autonomia, autoeficácia, 

autoestima e sentido crítico. 

No decorrer do estágio analisou-se a prática da autoavaliação em alunos do pré-escolar e do 1º 

ciclo. Para tal foram aplicados vários instrumentos e realizadas várias atividades e tarefas, 

adaptadas à faixa etária, que permitissem aos alunos em causa refletirem sobre o seu 

desempenho, realçando o que mais gostaram e onde sentiram mais dificultadas.  

Apesar da tenra idade, a ferramenta da autoavaliação torna-se muito importante para o 

desenvolvimento das crianças, permitindo que estas tenham uma participação ativa no seu 

processo de aprendizagem, apostando nas suas principais capacidades e colmatando os seus 

pontos fracos. 

Este estágio serviu para fazer a articulação entre os conteúdos teóricos apreendidos durante 

todo o mestrado com a prática, ou seja, com a realidade de uma sala de aula, contribuindo para 

a cimentação de saberes e conhecimentos acerca de ser educador/professor, que serão muito 

úteis no futuro da prática profissional.  
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Abstract  

 

Self-assessment can be defined as the judgment made by the student, from his own work, based 

on previously established criteria and evidence, with the main objective of improving his 

performance during his learning process. Several authors are of the opinion that student self-

assessment is a very important tool to improve the student's academic performance, as well as 

their autonomy, self-efficacy, self-esteem and critical sense. 

For the present stage we analysed the practice of self-assessment in preschool and first cycle 

students. In order to do so, several instruments were applied, and several activities and tasks 

adapted to the age group were carried out, allowing the students to reflect on their performance, 

highlighting what they liked and where they felt the most difficult. 

Despite the young age, the self-assessment tool becomes very important for the children's 

development, allowing them to take an active part in their learning process, betting on their 

main abilities and filling their weaknesses. 

This stage served to articulate between the theoretical contents learned during the whole masters 

with the practice, that is, with the reality of a classroom, contributing to the cementing of 

knowledge and knowledge about being an educator / teacher, which will be very useful in the 

future of professional practice. 
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Introdução 

 O presente trabalho diz respeito à apresentação do relatório final da prática de ensino 

supervisionada, com o objetivo da obtenção do grau de Mestre em Educação Pré-escolar e 

Ensino no 1.º Ciclo do Ensino Básico. Para tal investigou-se a prática da autoavaliação da 

aprendizagem em alunos destes níveis educacionais.  

A avaliação dos alunos feita por testes e exames intermédios ou finais têm sido uma 

parte inseparável do ensino e dos processos de aprendizagem nos sistemas educacionais por 

todo o mundo. No entanto, verifica-se, ao longo das últimas décadas, que o caminho em que se 

entende o propósito e a função da avaliação sofreu importantes mudanças. Reconhecendo a sua 

função sumativa, muitos são aqueles que concordam que a avaliação serve “uma gama muito 

mais ampla de propósitos, assumindo uma grande variedade de formas” (Broadfoot, 2009, p. 

V). Hoje em dia, os professores esperam que os seus alunos desempenham um papel muito mais 

ativo na sua própria aprendizagem, desenvolvendo, assim, capacidades que serão muito úteis 

ao longo da vida, como, por exemplo, a capacidade de avaliar o seu próprio trabalho.  

 É neste sentido que aparece a autoavaliação do aluno, que diz respeito a uma forma de 

avaliação educacional que traz vários benefícios diretos à formação dos alunos e à sua 

aprendizagem. A autoavaliação do aluno pode ser definida como um processo de avaliação, 

durante o qual os alunos refletem sobre a qualidade do seu trabalho, julgando o grau de 

cumprimento dos objetivos, ou critérios previamente definidos, podendo-se, a qualquer altura 

fazer a revisão destes. Noutras palavras, a autoavaliação dos alunos permite-lhes e incentiva-os 

a participarem no seu próprio processo de julgamento, avaliação e reflexão do seu trabalho e 

capacidades. São vários os dispositivos de autoavaliação de alunos, que podem incidir sobre 

grelhas de avaliação, portefólios ou outros instrumentos que os incitam a aprofundar a reflexão 

sobre uma determinada tarefa, ou sobre o processo de aprendizagem na generalidade, assim 

como a necessidade de melhorar as suas capacidades e compreensão. Os alunos vão ser capazes 

de melhorar a sua aprendizagem quando tiverem a oportunidade de refletir e de analisar o seu 

progresso durante uma tarefa ou uma determinada atividade.  

 Este relatório encontra-se dividido em três grandes partes. A primeira parte diz respeito 

à realização de uma revisão dos fundamentos teóricos associados à utilização da autoavaliação 

como um importante meio de aprendizagem. Ao entender o propósito e as diferenças entre a 
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avaliação como um processo de aprendizagem lançam-se as bases para a compreensão da 

autoavaliação do aluno como uma forma de metacognição. Esta parte explica o porquê de 

alunos que fazem uma reflexão e que avaliam/julgam o seu trabalho apresentarem um melhor 

nível de desempenho educacional, mostrando, por isso, a importância da utilização do uso deste 

tipo de avaliação.  

 A parte dois descreve o contexto de realização do estágio. Nela foram descritas as 

principais características do meio e das escolas onde foi realizada a prática de ensino 

supervisionada, bem como as principais caraterísticas do grupo de crianças com quem 

trabalhámos. 

A parte três descreve, essencialmente, as experiências vividas em contexto de prática de 

ensino supervisionada na Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo de Ensino Básico. Aqui foram 

descritos os processos de autoavaliação escolhidos e a sua implementação entre os alunos da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo, justificando a escolha dos diferentes instrumentos. Assim, é 

descrito o referencial teórico em que se baseou a parte prática e também os diferentes 

procedimentos nela efetuados e os resultados observados na utilização de cada um dos 

instrumentos de autoavaliação usados.  

 No final são feitas as considerações finais acerca da experiência do estágio, onde será 

realizada uma apreciação do estágio em jeito de conclusão, as principais limitações e serão 

referidas considerações para a prática da autoavaliação no futuro. 
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Parte I- Enquadramento teórico e normativo 
 

1 – Conceito e a prática de avaliação  

Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa da Porto Editora (2014. P .93), a avaliação 

é o “ato de avaliar; valor determinado pelos avaliadores; estabelecimento do valor de algo, 

cálculo; apreciação da competência ou progresso de um aluno ou de um profissional…”. 

Também de acordo com Trevisan, Mendes e Buriasco (2014, p. 235) “os sentidos atribuídos ao 

ato de avaliar são os mais diversos possíveis: verificar, julgar, estimar, representar, 

determinar,…”  

De facto, a avaliação é um processo planeado e sistemático, de recolha de informação, 

através de técnicas e instrumentos predefinidos, e da sua análise, tendo por base os objetivos e 

critérios de avaliação estipulados, de forma a ter como resultado a formulação de juízos de valor 

e carácter avaliativo, seja quantitativo ou qualitativo, de forma a produzir uma tomada de 

decisão. 

A avaliação é, portanto, uma prática com uma importância inegável, sendo um conceito 

que “tem sido utilizado em diferentes contextos, com diferentes sentidos e significados, em 

função das dimensões científico e técnica e sociopolítica em que é concebido e aplicado. Daí 

se tornar num termo polissémico, com um campo semântico extenso” (Ferreira, 2007, p. 11).  

Na educação, a avaliação da aprendizagem é indissociável do processo de ensino e de 

aprendizagem, pois, durante muito tempo, as aprendizagens só poderiam ser consideradas 

efetivadas após a medição das mesmas nos alunos por meio de testes e de exames (Bonniol & 

Vial, 1997).  Desta forma, “a avaliação das aprendizagens esteve, exclusivamente, associada ao 

paradigma quantitativo, positivista, assente nos pressupostos de objetividade, rigor, com ênfase 

no resultado de aprendizagem a curto-prazo e no controlo das variáveis intervenientes” 

(Ferreira, 2007, p. 13).  

Assim, a avaliação era encarada como um processo final e pretensiosamente objetivo e 

rigoroso,  que era realizado no final do processo de ensino e de aprendizagem para a medição 

e classificação dos resultados de aprendizagem dos alunos e consequente aprovação ou 

reprovação. Posto isto, desconsideravam-se os contextos e os processos de aprendizagem, já 

que o ensino e a aprendizagem estavam direcionados para o cumprimento, por parte dos alunos, 
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dos objetivos previamente definidos. De acordo com Ferreira (2007, p. 14) “tratava-se de uma 

perspetiva de avaliação que incidia, sobretudo, nos conhecimentos e nas capacidades do 

domínio cognitivo apreendidos pelos alunos e previstos nos objetivos anteriormente definidos.”   

Na atualidade, o conceito de avaliação da aprendizagem sofreu algumas alterações, pois 

deixou de ser apenas um elemento de constrangimento e é encarado como uma alavanca para a 

evolução, para a análise e consequente reformulação dos currículos e das aprendizagens, de 

forma a potenciar o desenvolvimento dos alunos, nas suas diferentes áreas. Assim, a avaliação 

da aprendizagem é encarada como um processo contínuo e planificado, bem como construtivo 

de um juízo de valor de natureza avaliativa, que está presente em todo o processo de 

aprendizagem dos alunos e não apenas em algumas etapas. A avaliação permite a recolha de  

dados relativos aos vários domínios da aprendizagem que evidenciam os conhecimentos 

e as competências adquiridas pelos alunos bem como as capacidades e atitudes por eles 

desenvolvidas. Deste modo, a recolha de informação permite não só regular o processo 

de aprendizagem dos alunos, como também tomar decisões adequadas às respetivas 

necessidades e capacidades (Valadares & Graça, 1998, p. 52). 

 

A organização sequencial e processual que caracteriza a avaliação da aprendizagem 

permite, segundo Ferreira (2007), tomar decisões relativamente ao currículo posto em prática, 

sejam elas de caráter implícito ou explícito, nomeadamente no “diagnóstico das necessidades, 

interesses e pré-requisitos para as novas aprendizagens, de orientação durante o processo de 

ensino e aprendizagem e ainda de hierarquização e de certificação dos alunos” (Ferreira, 2007, 

p.23). 

Para atender a estas finalidades, a avaliação pode exprimir-se de forma qualitativa ou 

quantitativa. Segundo Ferreira (2012, p.47), a avaliação é  

 

qualitativa, pela descrição das aprendizagens feitas, ou que os alunos estão a fazer, e das 

suas dificuldades ou erros. Podem ser exprimidos, ainda, de forma quantitativa, pela 

classificação dos alunos numa escala formalmente adotada, em função da medição do 

grau de cumprimento das normas de excelência socialmente determinadas pela 

sociedade e que vigoram nos objetivos, nos conteúdos programáticos e nas metas de 

aprendizagem. 
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Uma vez que a avaliação está presente em todo o processo de ensino-aprendizagem e, 

como tal, não é possível dissociá-la quer do percurso escolar do aluno, quer das várias situações 

que se vão desencadeando em contexto sala de aula, surge a necessidade de um processo de 

avaliação que envolve diferentes fases. De acordo com Valadares e Graça (1998) as fases da 

prática da avaliação são as seguintes: planificação da avaliação; obtenção da informação; 

análise das informações recolhidas e formulação de juízos de valor; tomada de decisões. 

Relativamente à planificação da avaliação, esta é necessária para que a avaliação esteja 

integrada no ensino e aprendizagem e possa contribuir para que os alunos melhorem as suas 

aprendizagens.  

Assim, Valadares e Graça (1998, p.58) referem que  

nesta fase é particularmente relevante definir o que vamos avaliar, quais as informações 

que pretendemos, qual o tipo de referenciação que vamos utilizar (normativa, criterial 

ou a autorreferenciação) e como vamos obter as informações, isto é, qual é a técnica e o 

instrumento de recolha dessas informações.  

Os professores definem o tipo de objetivos que vão formular em contexto de ensino-

aprendizagem, ou seja, temos que saber o que vamos avaliar, para poder definir os critérios da 

avaliação. A planificação é feita em função da finalidade e da função pedagógica da avaliação.  

Quanto à segunda fase do processo de avaliação, a recolha de informação, de acordo 

com Valadares & Graça (1998, p.68), pode ser feita com diferentes técnicas e instrumentos, já 

que “esta pode ser obtida através de um conjunto de técnicas e instrumentos tais como perguntas 

informais, testes, questionários, portfólios, mapas conceptuais, Vês de Gowin, etc., fornecendo 

cada uma destas técnicas e instrumentos de avaliação informações de índole diferente”  

A recolha de informação tem como finalidade a formulação de juízos, para que o 

professor possa tomar decisões necessárias com o intuito de melhorar a aprendizagem do aluno. 

Como referem os mesmos, todos os instrumentos têm vantagens e desvantagens, sendo que não 

devemos utilizar repetidamente o mesmo instrumento de avaliação, ou seja, é fulcral 

diversificá-los para permitir observar os alunos em diferentes contextos de avaliação.  
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A terceira etapa no processo de avaliação respeita à análise e à formulação de juízos de 

valor sobre as aprendizagens, que um professor formula conforme a riqueza e a variedade dos 

dados que obtém, o que faz com que utilize diversos instrumentos de recolha de informação. O 

professor para formular juízos de valor deve obter o maior número de informação possível 

relativamente as aprendizagens e dificuldades dos alunos, para poder avaliar e definir quais são 

os parâmetros que realmente pretende avaliar para poder comparar com os critérios de avaliação 

previamente definidos  

De acordo com Valadares e Graça (1998: p.123) “atualmente, recomenda-se vivamente 

que se proceda à formulação de juízos de valor acerca do desempenho de cada aluno, tomando 

comparação os seus desempenhos anteriores perante tarefas idênticas”, ou seja, se não existem 

dois alunos iguais, deverá ser oferecido ao aluno o direito da diferença. O professor não deve 

pretender que todos os alunos aprendam as mesmas coisas e da mesma maneira se são 

diferentes, daí advêm a importância desta fase. 

Para que os alunos melhorem as suas aprendizagens, os professores dentro da sala de 

aula, podem ter que tomar decisões para auxiliar o aluno a superar as suas dificuldades, 

colaborando, desta forma, para uma melhor aprendizagem do mesmo. 

  

1.1. Avaliação Diagnóstica, Formativa e Sumativa 

 A avaliação diagnóstica, em concordância com Ferreira (2007), tem como principal 

finalidade analisar os pré-requisitos individuais, para começar a trabalhar com estes, mas 

também os conhecimentos prévios e os interesses dos alunos sobre um dado assunto a iniciar. 

Desta forma, o principal propósito da avaliação diagnóstica é delimitar o nível de 

preparação do aprendiz antes da transmissão e consequente aquisição de novos conteúdos, 

podendo, assim, precaver algumas dificuldades que possam surgir no decorrer do processo de 

ensino-aprendizagem. Importa, ainda, salientar que, tal como Cortesão (2002, p.39) afirma  

os dados fornecidos pela avaliação diagnóstica não podem ser tomados como um 

«rótulo» que se «cola» para sempre ao aluno, mas sim como um conjunto de indicações 

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

um progresso na aprendizagem. 
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Ou seja, é atribuído um determinado nível ao estudante, de acordo com os 

conhecimentos/competências evidenciados nesta primeira instância que, ao longo de um 

processo  de ensino e aprendizagem, poderá vir a ser alterado. 

Através da avaliação diagnóstica, é possível ao professor, reconhecer características 

prévias no que respeita às aprendizagens anteriormente adquiridas, o que permite a iniciação da 

aprendizagem de novos conceitos e a elaboração de uma planificação e respetivos instrumentos 

adequados. 

De acordo com Hadji (2001, p.19), “toda a avaliação podia ser diagnóstica, na medida 

em que identifica certas características do aprendiz e faz um balanço, certamente mais ou menos 

aprofundado, de seus pontos fortes e fracos”.  

De facto, a avaliação diagnóstica não é sempre utilizada antes do processo de ensino-

aprendizagem, pois, de acordo com Ferreira (2007, p. 25), este tipo de avaliação poderá ser 

utilizada para “aprofundar o conhecimento das causas de determinados problemas ao longo do 

ensino para se adotarem medidas de intervenção”, sendo esta praticada durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Quanto à avaliação formativa, está integrada no processo de ensino-aprendizagem e é, 

essencialmente, utilizada para fazer um balanço do ponto de situação em que os alunos se 

encontram, ao nível de aquisição de conhecimentos/competências, bem como as suas 

dificuldades. 

Scriven (1967) define a avaliação formativa como aquela que é realizada durante o 

desenvolvimento do programa de ensino para ajustá-lo continuamente às necessidades dos seus 

destinatários. Por outro lado, Bloom, Hastings e Madaus (1983) aplicaram este conceito de 

avaliação formativa à aplicação das aprendizagens no contexto da pedagogia por objetivos, isto 

é, a avaliação formativa é realizada após a lecionação de uma unidade de conteúdos para 

verificar o cumprimento dos objetivos definidos por parte dos alunos. 

Deste modo, é através da avaliação formativa que o aluno tem perceção da sua evolução, 

que se traduz nas suas dificuldades e aprendizagens obtidas. Assim, é possível, não apenas ao 

aluno produzir mudanças necessárias para melhorar o seu desempenho, bem como ao professor 
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ajustar a prática de ensino, sem que esta perceção tenha um impacto tão negativo no aluno, 

como as avaliações tradicionais. 

De facto, o mesmo é defendido por Sacristán (1993), que afirma que a avaliação 

formativa proporciona a tomada de conhecimento e a ponderação sobre o processo de ensino-

aprendizagem, de forma a levar a cabo as alterações necessárias para encontrar estratégias 

alternativas e, desta forma, reforçar os sucessos dos alunos. 

A avaliação formativa tem como principais funções informar os diferentes participantes 

relativamente ao processo de aprendizagem (aluno, professor e encarregado de educação), dar 

o feedback ao aluno sobre os seus êxitos e dificuldades, para que este possa melhorar, e regular 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Das três funções referidas anteriormente, Hadji (2001, p.20) considera a mais 

importante a de informar, já que “é a sua virtude informativa que é seu carácter essencial. A 

partir do momento em que informa, ela é formativa, quer seja instrumentalizada, ou não, 

acidental ou deliberada, quantitativa ou qualitativa”. 

Existem vários benefícios quando aplicamos a avaliação formativa dentro da sala de 

aula, ou seja, quando realizamos a avaliação continuadamente, já que “permite a regulação do 

processo de aprendizagem pela adopção de medidas de recuperação ou de estratégias de ensino 

individualizado” (Ferreira, 2007, p. 29), tornando o método de ensino-aprendizagem 

estimulador para o aluno.  

Ainda na perspetiva de Ferreira (2007), a avaliação formativa pode ser vista como uma 

avaliação que dá feedback aos alunos das suas dificuldades e dos seus erros, permite ao mesmo 

que se empenhe nas mesmas, podendo melhorar, diminuindo assim a possibilidade de retenção, 

pois “a repetição de mais um ano, acarretaria gastos para a administração e para a escola” (2007, 

p. 30).  

A avaliação sumativa é realizada no final do processo de ensino-aprendizagem, levada 

a cabo, de acordo com Ferreira (2007, p. 30), “normalmente através de testes e exames, e 

consiste no balanço (uma soma) das aprendizagens dos alunos depois de uma ou várias 

sequências de ensino-aprendizagem”.   
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Esta avaliação é quantitativa, uma vez que o seu principal objetivo é medir e classificar 

os resultados de cada aluno. Assim, exprime-se numa nota num determinado ponto de escala e, 

por este motivo, Hadji (2001) refere que esta avaliação é cumultativa, pois produz um cálculo 

dos conteúdos aprendidos. 

  Assim sendo, a avaliação sumativa consiste num juízo que conduz à tomada de decisão 

de aprovação em cada disciplina, para o professor assim como os restantes intervenientes façam 

um balanço do que aprenderam ou não aprenderam, tendo materiais de avaliação suficientes 

para saber se o aluno está apto ou não para a transição do ano subsequente. 

Concluindo, a avaliação sumativa permite ao aluno fazer um balanço do que aprendeu, 

e reflete a síntese das aprendizagens realizadas no período no que diz respeito aos 

conhecimentos, ás competências, às capacidades e atitudes do aluno. 

 

1.2. O Referente e o Referido na prática da avaliação das aprendizagens 

O juízo de valor é um balanço dos pontos fortes e dos pontos fracos da ação avaliada, 

das suas vantagens e inconvenientes, das suas qualidades e defeitos, dos seus valores e 

insuficiência, pois, como refere Ferreira (2007, p. 31), “a avaliação implica sempre a produção 

de juízos de valor”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o juízo de valor pode exprimir-se de forma 

quantitativa ou qualitativa, permitindo assim a tomada de decisões sobre o processo de ensino-

aprendizagem, assim como dos seus resultados.  

  A formulação de um juízo de valor pressupõe a atribuição de um significado, de um 

valor, entre o referido e o referente. Assim Lesne (1984, p. 132) sublinha que  

avaliar é pôr em relação, de forma explícita ou implícita, um referido (o que é contastado 

ou apreendido de forma imediata, objeto de investigação sistemática ou de medida) 

como um referente (que desempenha o papel de norma, de modelo, do que deve ser, 

objetivo perseguido, etc.).  
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Hadji (1994) refere a avaliação como um processo que envolve a elaboração de um 

referente e a determinação de um referido.  

O referido, de acordo com Barbier (1985, p. 68), é exposto como “aquilo a partir do quê 

o juízo de valor se aplica ou é suscetível de ser aplicado”, ou seja, é o que é constatado, o que 

serve para ajuizar sobre um desempenho, uma representação de facto.  

Por ouro lado, Figari (1996, p. 48) “designa a parte da realidade escolhida como 

`material´ para reflexão ou medida; o que é constatado ou apreendido de maneira imediata, ou 

o que é objeto de uma investigação”, onde se desenvolvem juízos de valor.  

O referente, como afirma Lesne (1984), é o que serve de norma, o critério, o ideal, o 

desejável, o modelo, ou seja, é o correto.  

Efetivamente, a avaliação não deverá ser oculta, ou seja, formatada, implementada e 

imposta pelo sistema educativo ao aluno, sem que este tenha conhecimento do que é pretendido 

alcançar. Assim sendo, é essencial que este conheça e interiorize os critérios de avaliação para 

que possa orientar-se na realização das suas tarefas. Os critérios de realização e de sucesso 

assumem-se, portanto, como fundamentais para a prática da avaliação da aprendizagem, os 

quais Hadji (2001) considera ser necessário definir. 

Neste sentido, os critérios de realização exprimem os procedimentos que os alunos 

devem adotar para obterem os resultados que deles se esperam numa dada tarefa. De acordo 

com Hadji (2001, p.88) estes critérios consistem “nas ações ou operações constitutivas de cada 

tarefa escolar”. A delimitação dos critérios de realização pressupõe a resposta às seguintes 

questões: “que devo fazer para fabricar este produto? A que operações mentais, a que ações 

devo sujeitar os instrumentos, os saberes e as noções de que disponho?” (Hadji, 2001, p.88). 

Este tipo de critérios visa aumentar a eficácia, o rendimento e a rapidez da aprendizagem e 

designam os atos concretos que os professores esperam que os alunos executem quando lhes 

pedem para realizar uma determinada tarefa. São critérios que estão ligados ao próprio processo 

de aprendizagem, exprimindo os procedimentos a desenvolver pelos alunos, para assim obter 

os resultados que se esperam destes. 

Por sua vez, os critérios de sucesso indicam as características que permitem considerar 

se uma determinada tarefa foi bem-sucedida. Para Hadji (2001, p.89) estes critérios “usados 
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para verificar se a tarefa foi concluída com sucesso, indicam concretamente através do que se 

verá que o produto é aceitável”. De facto, estes critérios respondem às seguintes questões: 

“como saber se a operação foi bem feita, se apenas se olhar para o produto? como saber se o 

produto é bom?” (Hadji, 2001, p.51). Estes critérios indicam os resultados esperados numa dada 

tarefa de aprendizagem, estabelecendo as condições de aceitabilidade da tarefa concluída, ou 

seja, indicam as características que uma tarefa finalizada tem que assumir para ser considerada 

bem-sucedida. 

 

2 - Conceito de autoavaliação da aprendizagem do aluno  

  A autoavaliação é pertinente quando é feita pelo próprio e para o próprio indivíduo. No 

contexto da avaliação das aprendizagens, para que a autoavaliação do aluno tenha os efeitos 

pretendidos, é fundamental que se traduza num processo de reflexão distanciada e crítica do 

aluno sobre a sua aprendizagem (Simão, 2005), o que lhe possibilita a tomada de consciência 

dos seus pontos fracos e fortes. Deste modo, a autoavaliação contribui para o autoconhecimento 

das estratégias de aprendizagem do aluno e para que este regule o seu próprio processo de 

aprendizagem. 

 De acordo com Fernandes (2006), as perspetivas da avaliação das aprendizagens dos 

anos 60 e 70 eram muito diferentes das atuais. Passou-se de uma quase indiferença da 

autoavaliação para a sua progressiva aceitação. Ainda segundo Fernandes (2006), na atualidade 

há cada vez mais a preocupação de responsabilizar o aluno pela sua própria avaliação, já que 

dessa forma se compromete com a sua aprendizagem. 

  A prática regular da autoavaliação para a melhoria das aprendizagens,  que Fernandes 

(2006) associa à avaliação formativa alternativa, tem sido cada vez mais frequente, pois, 

a partir dos anos 90 do século XX, a expressão avaliação alternativa tem sido 

largamente utilizada na literatura como uma espécie de guarda-chuva sob o qual 

se abriga todo e qualquer processo de avaliação destinado a regular e a melhorar 

as aprendizagens, focado nos processos, mas sem ignorar os produtos, 

participado, transparente, que não seja essencialmente baseado em testes de 

papel e lápis e integrado nos processos de ensino e de aprendizagem .(Fernandes, 

2006, p.24). 
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A expressão avaliação formativa alternativa na designação de Fernandes (2006), ou a 

autoavaliação do aluno, tem duas premissas importantes: a primeira, quando estamos a lidar 

com uma avaliação cuja principal função é a de melhorar e regular as aprendizagens e o ensino 

e, como tal, é necessária para o desenvolvimento dos sistemas educativos; a segunda remete-

nos para o facto de estarmos perante uma avaliação formativa alternativa à de inspiração 

behaviorista, que reflete as especificidades e caraterísticas individuais dos professores. O 

mesmo autor refere que em trinta anos de investigação no domínio da avaliação das 

aprendizagens, chegou-se à conclusão que os alunos que frequentam aulas onde a avaliação 

formativa alternativa é a modalidade de avaliação escolhida, estes aprendem melhor, 

especialmente aqueles que apresentavam algum tipo de dificuldade.  

De acordo com Perrenoud (1998), os alunos têm um papel fulcral na sua avaliação com 

vista à realização de uma aprendizagem significativa. Na sua prática diária, o aluno deve ter a 

capacidade de avaliar o seu processo de aprendizagem, estando apto a identificar os seus pontos 

fortes, os pontos que devem ser melhorados e desenhar as melhores estratégias no que diz 

respeito às ações a tomar (St Pierre, 2004). 

A partir das tarefas que vai executando, tendo posterior acesso à sua avaliação, o aluno 

tem a oportunidade de fazer uma reflexão e uma análise consciente sobre o seu processo de 

aprendizagem e sobre os resultados que lhe estão associados (Gendre, 2008). O aluno, através 

de observações, de comentários e dos diferentes feedbacks que recolhe, deve ter a capacidade 

de identificar os pontos fortes e os pontos fracos na sua aprendizagem e de desenvolver a melhor 

maneira de reorientar o seu trabalho, numa perspectiva de melhoria de desempenhos e dos 

resultados, obtendo assim sucesso na aprendizagem (Gendre, 2008).   

Para falar de autoavaliação é necessário falar em autonomia, visto ser esse o predicado 

que se procura desenvolver no aluno, isto é, que seja autónomo e responsável pela sua própria 

aprendizagem, sendo capaz de pensar sobre o que faz, fez e o que poderá ainda fazer. Sinclair 

(2000, cit in. Gendre, 2008) considera que a autonomia é constituída pelas seguintes 

características que se passam a apresentar de seguida: 
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a) Diz respeito a um conjunto de capacidades de atuação numa determinada 

situação de aprendizagem, implicando a existência de um alto grau de 

consciência metacognitiva e conhecimento sobre o processo de aprendizagem; 

 

b)  Pressupõe, por parte do aluno, que exista vontade para tomar decisões sobre a 

sua própria aprendizagem; 

 

c) É a capacidade de tomar decisões responsavelmente, que deve ser desenvolvida 

na aula uma vez que esta não é inata; 

 

d) É uma manifestação da motivação necessária para que se desenvolvida a 

aprendizagem, independentemente da tarefa, da situação e do estado emocional; 

 

e) Consiste em guiar e ajudar o aluno por situações de forma a desenvolver a sua 

consciência metacognitiva; 

 

f) Requer consciência metacognitiva do processo de aprendizagem, ou seja, uma 

reflexão consciente para o aluno tomar as suas decisões. 

A autoavaliação apresenta-se, assim, como um processo essencial ao desenvolvimento 

da autonomia do aluno, estimulando a sua participação e implicação responsável na sua própria 

formação e, simultaneamente, favorecendo a sua autoestima. McMillar & Hearn (2008) 

conceptualizam a autoavaliação como sendo a combinação de três componentes relacionados 

num processo cíclico e contínuo: automonitorização, autojulgamento e a identificação e 

implementação de instruções (figura 1). Essencialmente, os alunos identificam as suas 

estratégias de aprendizagem e de desempenho, fornecendo a si próprios feedback com base em 

padrões e critérios bem entendidos, e determinam as próximas etapas ou planos para melhorar 

o seu desempenho. 
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Figura 1: Processo cíclico da autoavaliação (McMillar & Hearn, 2008). 

 A automonitorização aparece como uma habilidade de importância basilar para uma 

autoavaliação eficaz, envolvendo o foco da atenção num aspeto do comportamento ou do 

pensamento específico (Schunk, 2004). Quando os alunos são capazes de se automonitorar, 

estes encontram-se a prestar deliberadamente atenção no que se encontram a fazer, tendo, 

muitas vezes, como padrões comportamentos e ações externas. Assim, a automonitorização na 

autoavaliação vai representar a consciência da evolução e do desenvolvimento do progresso da 

aprendizagem.  

 O autojulgamento aparece relacionado com o cumprimento dos objetivos, envolvendo 

a identificação do seu progresso e a da adaptação das estratégias escolhidas. Os julgamentos 

vão permitir aos alunos terem a perceção do que sabem e do que ainda precisam de aprender 

para consolidar a sua aprendizagem (McMillar & Hearn, 2008). Para tal, estes baseiam-se em 

critérios e padrões que funcionam como diretrizes para interpretar o nível de desempenho 

demostrado pelo próprio aluno. O desenvolvimento e aplicação destes critérios na avaliação 

progressiva do desempenho permitem avaliações significativas, desde que os critérios sejam 

apropriadamente aplicados. Como referem Rolheiser e Ross (2001, cit in McMillar & Hearn, 

2008), os alunos que capazes de fazer um autojulgamento do seu desempenho apresentam uma 

maior propensão para se manterem na execução de tarefas mais complexas, terem mais 

Autojulgamento

Conhecimento do processo 
através de objetivos de 

aprendizagem

Alvos de 
aprendizagem e 

correções

Implementar estratégias para 
melhorar o desempenho

Automonitorização

Consciência de pensameto e 
de ação



15 

 

confiança nas suas habilidades e uma maior responsabilidade no que toca ao trabalho (McMillar 

& Hearn, 2008). 

 Por fim, é essencial que os alunos sejam capazes de escolher estratégias de 

aprendizagem de forma a melhorar respostas parcialmente corretas, que sejam capazes de 

corrigir erros de forma a prolongar a aprendizagem. Nesta fase, os alunos devem apresentar a 

capacidade de determinação de alvos de aprendizagem e de instruções adicionais que irão 

melhorar o seu processo de aprendizagem, estando conscientes das opções disponíveis para 

cada um dos objetivos propostos. Quando são aplicadas as devidas correções, de acordo com o 

que irá ser necessário, os alunos retomam a automonitorização (McMillar & Hearn, 2008). 

 Nesta perspetiva, está-se em condições de afirmar que que a autoavaliação pode ser vista 

como uma importante componente na formação de um aluno, uma vez que o ajuda a adquirir 

capacidades diversas que lhe permite analisar as suas próprias responsabilidades, atitudes, 

comportamentos, pontos fortes e fracos, as suas condições de aprendizagem e também quais as 

medidas a tomar para que os seus objetivos sejam atingidos. Com o constante exercício da 

autoavaliação, os alunos vão desenvolver sentimentos de responsabilidade e de apreciação 

pessoal no que toca aos seus empenhos individuais e em grupo (Francisco & Morais, 2013). 

Para Simões (2013, p. 23), “a autoavaliação pode ser a via certa, combinando várias 

potencialidades”. Segundo o autor, a autoavaliação tem efeito organizacional, profissional nos 

docentes e, por último, efeito no desenvolvimento curricular. 

 Existe um conjunto de boas práticas no que toca à autoavaliação. Bound (1995) 

apresenta-as de forma detalhada, ao mesmo tempo que compara com pobres práticas de 

autoavaliação, as quais passamos a apresentar na tabela (1) seguinte: 

 

Tabela 1: Boas práticas de autoavaliação versus pobres práticas de autoavaliação 

Boas Práticas de Autoavaliação Pobres Práticas de Autoavaliação 
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O motivo da sua introdução está 

relacionado com o aperfeiçoamento da 

aprendizagem. 

Tem subjacente uma lógica clara, havendo 

a oportunidade de a discutir com os alunos. 

As perceções dos alunos sobre o processo 

são consideradas prévias à ideia que se 

pretende introduzir. 

Os alunos encontram-se envolvidos no 

estabelecimento de critérios. 

Os alunos apresentam um papel direto e 

ativo na influencia do seu processo. 

As diretrizes são produzidas para cada 

estágio do processo de aprendizagem. 

Os alunos aprendem sobre um assunto 

particular através da autoavaliação. 

Os alunos expressam a compreensão e 

julgamento de modo qualitativo. 

Os alunos são capazes de usar informações 

do seu contexto e de outras partes para 

basear os seus julgamentos. 

Contribui, de forma clara, para a tomada 

formal de decisões. 

É uma das várias estratégias 

complementares para promover a 

aprendizagem autodirigida e 

interdependente. 

As suas práticas permeiam a totalidade do 

processo de aprendizagem.  

Existe a vontade de compartilhar o 

controlo da avaliação.  

Está relacionado com os requisitos de 

instituições. 

É tratada como sendo uma parte 

obrigatória dos requisitos do curso. 

Assume-se que os processos que parecem 

funcionar noutros lugares devem ser 

introduzidos sem  modificação. 

Os alunos usam critérios determinados 

pelos outros. 

O processo é imposto aos alunos. 

As avaliações são feitas 

impressionisticamente. 

A autoavaliação é usada apenas para 

processos genéricos de aprendizagem, tais 

como habilidades de comunicação. 

As avaliações são feitas através de escalas 

de classificação onde cada ponto não se 

encontra explicitamente definido. 

As atividades não se baseiam nos tipos de 

dados que estão disponíveis em 

configurações autênticas. 

Não é feita nenhuma utilização formal dos 

resultados. 

É anexado a um assunto já existente, de 

forma isolada de outras estratégias.  

É encarada como sendo um assunto de 

pouca importância.  

Existe o controlo de todos os aspetos da 

avaliação. 
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O feedback qualitativo da parte dos pares é 

utilizado como parte do processo.  

Faz parte de um processo de definição de 

perfil em que o aluno possui um papel 

ativo. 

As atividades são apresentadas em sintonia 

com as capacidades de aprendizagem dos 

alunos.  

São consideradas as implicações da 

pesquisa sobre diferenças de género e 

diferenças de estilo.  

O processo provavelmente levará ao 

desenvolvimento de habilidades de 

avaliação. 

Os dados de avaliação são recolhidos para 

auxiliar na melhoria e para determinar a 

sua contribuição para a aprendizagem o 

aluno.  

Está subordinada à avaliação quantitativa 

de pares.  

Os registros sobre os alunos são 

produzidos sem qualquer tipo de 

intervenção destes.  

É um evento único sem preparação. 

A estratégia escolhida deve funcionar 

igualmente para todos.  

O exercício escolhido refere-se apenas às 

necessidades específicas do tópico a ser 

avaliado. 

A avaliação não é considerada ou não é 

utilizada.  

 

Scallon (2000, cit in Francisco & Moraes, 2013) identificou as seguintes vantagens da 

autoavaliação: superação de dificuldades, de erros e de problemas no processo de aprendizagem 

dos alunos; desenvolvimento de uma maior autonomia e responsabilidade na aprendizagem, 

assentando-se assim numa base de pedagogia de autonomia.  

Através do processo de autoavaliação surgem outros conceitos que importa referir, 

nomeadamente o autocontrolo e as competências metacognitivas. Pode-se definir autocontrolo 

como sendo um modo de controlar o próprio comportamento, geralmente em situações de 

conflito e disputa, tendo em conta os padrões culturais do contexto onde o individuo se encontra 

inserido (Conte, Ciasca & Capelatto, 2016).  

O desenvolvimento do autocontrolo inicia-se quando a criança começa a ter a perspetiva 

do outro e do seu lugar perante o outro, sendo que este processo pode ser dividido em dois 

momentos: quando a criança se motiva para controlar o seu comportamento como uma maneira 
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de agradar as figuras mais significativas da sua vida, seja para aprovação ou para não receber 

desaprovação; o segundo momento ocorre quando a criança tenta se agradar a si própria e 

preservar a sua própria imagem, sendo necessário que a criança desenvolva a capacidade de ter 

prazer ou desprazer consigo mesma (Conte, Ciasca & Capelatto, 2016). Quando se fala em 

aprendizagem, na prática, está-se a falar numa mudança de comportamento. Os mesmos 

autores, referem que as crianças com maiores dificuldades de aprendizagem apresentam um 

baixo autoconceito e por isso um baixo autocontrolo.  

Já as competências metacognitivas supõem que as pessoas, especialmente os estudantes 

estejam cientes da sua própria atividade cognitiva, ou seja, do seu processo de aprendizagem e 

mecanismos pessoais de ajustamento que consistem no autocontrolo do comportamento, como 

é o caso de regras, procedimentos e estratégias (Mara, 2010). O desenvolvimento das 

competências metacognitivas utiliza as mesmas estratégias do desenvolvimento da cognição, a 

saber: 

 Afirmação da confiança e utilização da intuição na resolução dos problemas ou 

a resolução é baseada no conhecimento, ou seja, nas suas experiências 

anteriores; 

 

 Reflexão pessoal sobre o conhecimento envolvido; 

 

 Autoconsciência ou consciência de soluções eficazes para a resolução de 

problemas.  

 

 

3 - A autoavaliação e a interiorização dos critérios de avaliação pelos 

alunos 

Para que possa realizar a sua autoavaliação, o aluno tem que conhecer e interiorizar os 

critérios de avaliação. De acordo com Abrecht (1994), os critérios fundamentais à prática da 

autoavaliação do aluno são os critérios de realização e de sucesso”. A delimitação dos critérios 

de realização pressupõe a resposta às seguintes questões: “que devo fazer para fabricar este 

produto? A que operações mentais, a que ações devo sujeitar os instrumentos, os saberes e as 

noções de que disponho?”. Este tipo de critérios visa aumentar a eficácia, o rendimento e a 
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rapidez da aprendizagem. Estes critérios designam os atos concretos que os professores esperam 

que os alunos executem quando lhes pedem para realizar uma determinada tarefa. São critérios 

que estão ligados ao próprio processo de aprendizagem, exprimindo os procedimentos a 

desenvolver pelos alunos, para assim obter os resultados que se esperam destes. 

Os critérios de sucesso respondem às seguintes questões: “como saber se a operação 

foi bem feita, se apenas se olhar para o produto? como saber se o produto é bom?”. Estes 

critérios indicam os resultados esperados numa dada tarefa de aprendizagem, estabelecendo as 

condições de aceitabilidade da tarefa concluída, ou seja, indicam as características que uma 

tarefa finalizada tem que assumir para ser considerada bem-sucedida. 

Na autoavaliação, os critérios de avaliação têm que ser negociados ou, pelo menos, ser 

perfeitamente esclarecidos e clarificados pelo professor para com os seus alunos. É através da 

interiorização dos critérios que o aluno vai construir a imagem da tarefa que pretende realizar, 

planificando o processo da sua realização e traçando os objetivos que pretende atingir no fim 

do seu processo de aprendizagem e execução da tarefa proposta (Ferreira, 2009).  

É fundamental que os alunos conheçam e entendam os critérios subjacentes à 

realização das tarefas, funcionando como delimitação do que deve ou não ser feito para que a 

mesma seja realizada, assim como os critérios de sucesso, que, como o próprio nome indica, 

permitem que os alunos sejam capazes de verificar se, após execução da tarefa, esta foi 

concluída ou não com sucesso  (Hadji, 2001). 

Quando se acionam os critérios de autoavaliação e o aluno os interioriza este começa 

a, intencionalmente, analisar o seu próprio processo de aprendizagem, continuamente, de forma 

a verificar o modo como este está a ser realizado e no fim, se este foi concluído com êxito 

(Ferreira, 2009). 

A avaliação da sua própria aprendizagem requer a interiorização dos critérios da 

mesma, o que implica que os alunos devem estar na posse de competências metacognitivas, ou 

seja, de competências que permitem que estes exerçam controlo ou autorregulação das suas 

tarefas quando têm que resolver qualquer problema que apareça, ou seja, é exercida uma 

vigilância para realizar, de forma continua, uma orientação em direção aos objetivos propostos, 

assegurando assim o maior sucesso possível (Doly, 1999). 
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4 - A autoavaliação e o exercício de competências metacognitivas  

Atribui-se à autoavaliação do aluno a finalidade do “desenvolvimento da autonomia do 

aluno através da tomada de consciência gradual dos seus processos cognitivos, à vigilância da 

sua execução e o desenvolvimento de estratégias de auto-regulação” (Laveault, 1999, p, 58). 

Deste modo, a autoavaliação pressupõe que o aluno adquira competências metacognitivas, que 

esteja motivado para a fazer e se consciencialize das suas próprias estratégias de aprendizagem 

(aprender a aprender). 

A “auto-avaliação é um processo de metacognição, entendido como um processo mental 

interno através do qual o próprio toma consciência dos diferentes momentos e aspectos da sua 

actividade cognitiva” (Santos, 2002, p. 79). Como tal, é o aluno quem assume o autocontrolo 

da sua aprendizagem, no sentido em que, de forma consciente e crítica, analisa o que faz e como 

faz, em função dos critérios de realização e de sucesso, ou seja, pelo exercício de competências 

metacognitivas, a auto-avaliação permite ao aluno perceber quais os seus processos de 

aprendizagem, mas também os seus resultados. 

Até à década de 1970, os estudos realizados na área da aprendizagem tinham como 

principais objetos de estudo as capacidades cognitivas e os fatores motivacionais dos alunos, 

considerando-os como processos determinantes para a obtenção de sucesso escolar. No entanto, 

e após essa data, o foco mudou, começando-se a dar importância aos processos metacognitivos 

que comandam essas capacidades, defendendo-se que o conhecimento sobre quando e como 

utilizar as diferentes estratégias de aprendizagem é tão importante como o seu próprio uso 

(Brown, 1978; Flavell & Wellman, 1977).  

Surge, assim, com Flavell (1979), o conceito de metacognição, que se define como 

sendo o conhecimento sobre o próprio conhecimento, isto é, a consciência de quais são os 

processos e as competências necessárias para que se possa realizar a aprendizagem. A 

metacognição vai servir de controlo, para a autorregulação, permitindo que o aluno consiga 

avaliar o progresso da tarefa, fazendo as correções necessárias quando assim é preciso (Flavell, 

1979). O mesmo autor acrescenta ainda que a metacognição vai permitir o controlo das 

atividades cognitivas e da responsabilidade dos processos executivos principais que têm como 

função a avaliação e orientação dos processos cognitivos (Flavell, 1979).  
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Os processos cognitivos podem ser divididos em conhecimentos metacognitivos e 

experiências cognitivas (Flavell, 1979). O conhecimento metacognitivo consiste, 

principalmente, no conhecimento ou nas crenças sobre quais fatores ou variáveis atuam ou 

interagem de forma a afetar o decurso e os resultados dos esforços cognitivos, existindo três 

categorias principais desses fatores ou variáveis (Flavell, 1979): 

 Pessoa: esta categoria engloba todas as crenças de um individuo sobre si próprio 

e sobre as outras pessoas como sendo processadores cognitivos, podendo esta 

categoria ser subdividida em: diferenças intraindividuais, diferenças 

interindividuais e premissas universais de cognição. 

 

 Tarefa: Uma das subcategorias mais importantes dentro da tarefa é a informação 

disponível para o aluno durante uma tarefa e uma ação cognitiva. Esta pode ser 

abundante ou escassa, familiar ou não familiar, bem o mal-organizada, 

interessante ou desinteressante, confiável ou duvidosa, entre outras. O 

conhecimento metacognitivo vai fazer com que o aluno seja capaz de 

reconhecer tais variações e o que elas implicam, permitindo uma melhor gestão 

da informação. 

 

 Estratégia: Relativamente a esta categoria pode-se dizer que existe uma grande 

quantidade de conhecimento que pode ser adquirido relativamente às estratégias 

que podem ser mais eficazes para se atingir os objetivos e metas cognitivas 

propostas.  

A maior parte do conhecimento metacognitivo manifesta-se como sendo uma interação 

ou combinação entre as variáveis acima referidas.   

Já as experiências metacognitivas podem ser de longa ou de curta duração, apresentando 

um conteúdo simples ou complexo. Estas apresentam uma grande probabilidade de ocorrerem 

em situações que estimulam o cuidado e o pensamento consciente, como, por exemplo, uma 

tarefa escolar que exige, expressamente, a utilização do pensamento para a sua resolução 

(Flavell, 1979).  
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As experiências metacognitivas apresentam efeitos muito importantes no que toca à 

definição de metas ou tarefas cognitivas, metacognitivas, de conhecimento e ações cognitivas 

ou estratégias. Em primeiro lugar, estas experiências têm a capacidade de fazer com que o aluno 

reveja os seus objetivos, permitindo que possa estabelecer novos e abandone antigos. Em 

segundo lugar, as experiências metacognitivas podem afetar a base de conhecimento 

metacognitivo, adicionando novo conhecimento e excluindo o antigo que esteja errado. Por fim, 

as experiências metacognitivas têm a capacidade de ativar estratégias destinadas a um dos dois 

tipos de metas: cognitivas ou metacognitivas. Por exemplo, um aluno pode sentir que uma parte 

da matéria não está perfeitamente consolidada para um teste (experiência metacognitiva) que o 

leva a ler novamente o capítulo referente à mesma (estratégia cognitiva para melhorar o 

conhecimento) (Flavell, 1979).  

Nelson e Narens (1990) debruçaram os seus estudos na relação existente entre a 

cognição e a metacognição. Para estes autores, a cognição e a metacognição encontram-se em 

níveis diferentes, no entanto existe um fluxo de informação entre os dois níveis. Este fluxo de 

informação diz respeito à monitorização ou ao controlo, dependendo do sentido do fluxo. 

Assim, a monitorização vai garantir o conhecimento ou a avaliação do processo cognitivo na 

passagem do nível correspondente ao objeto para o nível meta, considerando que este nível é 

constituído por um modelo do objeto. No sentido contrário, dá-se o controlo, que tem como 

finalidade a regulação de todo o processo cognitivo no que concerne à passagem do nível meta 

para o nível objeto, estando este processo ilustrado na figura seguinte:  

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo metacognitivo de Nelson e Narens (1990). 

Mais recentemente, Doly (1999, p.19) definiu novamente metacognição como sendo  

Nível meta 

Nível do objeto 

Monitorização Controlo 
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a consciência para definir o que é pensar como um ‘cogito’, isto é, também como um 

pensamento que se pensa ao mesmo tempo que se pensa o mundo, sendo a consciência a 

capacidade de reflexão que o aluno tem enquanto construtor de saberes e garante da sua verdade. 

 

Isto é, os alunos ficam dotados dos meios necessários para que possam progredir 

cognitivamente de forma autónoma dentro do seu processo de aprendizagem, com o principal 

objetivo de obterem sucesso ao nível escolar.  

Assim, pode-se dizer que enquanto que os aspetos cognitivos se encontram ligados 

diretamente à aprendizagem, uma vez que permitem a aquisição, compreensão e a reprodução 

dos conhecimentos adquiridos, a metacognição demostra como se deve utilizar esses 

conhecimentos tendo em conta a grande variedade de situações que o aluno se pode confrontar, 

sendo que esta variedade contribui para a sua formação a partir de uma reflexão sobre as 

mesmas (Bastin & Cormier, 2007).  

A metacognição vai permitir que o aluno tenha o controlo ativo das estratégias para a 

realização de diferentes atividades (planificação), que seja capaz de escolher os recursos de 

compreensão e execução da atividades (verificação), que tenha a capacidade de tomar decisões 

durante a organização de uma atividade cognitiva (monitorização e revisão) e por fim que seja 

capaz de fazer um julgamento relativamente à qualidade das suas atividades e cognição 

(autoavaliação) (Echeverri, 2008). 

A metacognição não surge abruptamente, como se de epifenómeno se tratasse 

relativamente a uma cognição de primeira ordem. Assim, será necessário desenvolver esta 

capacidade (Kuhn, 2000). Este autor considera que a metacognição surge cedo na vidas pessoas, 

sendo que ao longo do tempo, o seu desenvolvimento se torna mais extensivo, sendo esta 

capacidade cada vez mais explicita, poderosa e efetiva (Kuhn, 2000).  

Dentro do contexto da aprendizagem, tem-se vindo a verificar a sua contribuição para a 

potenciação da mesma, observando-se que alunos que recebam treinos que contemplam 

atividades cognitivas e atividades metacognitivas obtêm melhores resultados no que toca à 

realização escolar (Ribeiro, 2003). Hartman e Sternberg (1993, cit in, Schraw, 2002), 

consideram que existem quatro formas de aumentar a metacognição em contexto de sala de 

aulas, a saber: 
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1. Promoção da compreensão geral da importância da metacognição; 

 

2. Melhoria da regulação da cognição; 

 

3. Melhoria do conhecimento da cognição; 

 

4. Promoção de ambientes que promovam a consciência metacognitiva. 

A metacognição relativa à aprendizagem assume, de acordo com Paris e Winograd 

(1990), dois significados. Em primeiro lugar, a metacognição permite a avaliação de resultados 

e em segundo lugar relaciona-se com a ação. A valiação de recursos diz respeito a reflexões 

pessoas por parte dos alunos acerca do ponto em que se encontram os seus conhecimentos e as 

suas competências cognitivas, sobre quais as características da tarefa que consideram ser mais 

difíceis cognitivamente e quais as estratégias mais indicadas para a realização de determinada 

tarefa. Já a metacognição relativamente à ação diz respeito às reflexões pessoais sobre a 

planificação e a organização da ação, sendo que esta acontece durante toda a ação: antes do 

inicio da tarefa, nos ajustamentos que se realiza durante a execução da tarefa e nas revisões e 

alterações necessárias após a análise dos resultados obtidos (Paris & Winograd, 1990). 

Os professores aparecem aqui como mediadores na aprendizagem e como promotores 

da autorregulação, assumindo um papel fundamental na preparação dos alunos para planear e 

monitorizar as suas próprias atividades.  

Considera-se, por isso, que é fundamental os alunos perceberem a distinção entre 

cognição e metacognição para realizarem a autorregulação, serem estimulados pela utilização 

de instrumentos para melhorarem o conhecimento e a regulação do conhecimento, assim como 

a criação de contextos de aprendizagem de capacidades cognitivas gerais 

5 - A autorregulação da aprendizagem pelo aluno  

De acordo com Santos (2002, p. 77), a autorregulação da aprendizagem é “todo o ato 

intencional que, agindo sobre os mecanismos de aprendizagem, contribua diretamente para a 

progressão e/ou redireccionamento dessa aprendizagem”. Todas as práticas de autorregulação 

pressupõem um papel ativo do aluno na avaliação da sua aprendizagem. Daí que a regulação 
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das aprendizagens possa resultar de uma variedade de processos, como a avaliação formativa, 

a coavaliação entre pares e a autoavaliação. 

Zimmerman e Schunk (2001), definem a autorregulação da aprendizagem como sendo 

um processo de autogestão de pensamentos e comportamentos, tendo como finalidade atingir 

um determinado objetivo de aprendizagem. Assim, vão ser considerados alunos autorregulados 

todos aqueles que demonstrem um comportamento ativo durante o seu processo de 

aprendizagem, utilizando, para tal, diferentes estratégias para cumprirem as suas metas e os 

seus objetivos (Simão, 2004). 

A autorregulação da aprendizagem diz respeito, então, aos processos de regulação onde 

os alunos têm como tarefas principais a monitorização e a avaliação do seu próprio progresso 

relativamente ao cumprimento de objetivos de aprendizagem (Brown & Harris, 2013). Este 

mecanismo, de acordo com Simão (2005), depende de três componentes: 

 De uma rede funcional de representações sobre a tarefa; 

 

 Dos processos de produção, traduzindo-se em comportamentos para a realização 

da tarefa; 

 

 A regulação metacognitiva, que consiste na análise intencional, distanciada e 

critica do processo de realização de uma tarefa, com o objetivo de ajustar as 

estratégias cognitivas e as ações do aluno relativamente aos critérios de 

avaliação. 

O estudo da autorregulação da aprendizagem em ambiente escolar surgiu na década de 

1980, tendo como principal objetivo a identificação de alunos responsáveis pelo seu processo 

de aprendizagem (Avila, Frison & Veiga Simão, 2015). Zimmerman (2013) foi o pioneiro dos 

estudos de autorregulação, tendo definido o grau em que os alunos atuam a nível 

comportamental, metacognitivo e motivacional no que toca aos processos de aprendizagem dos 

conteúdos de ensino e de aprendizagem. Segundo este autor, os alunos ao nível 

comportamental, procuram selecionar, estruturar e criar ambientes que sejam positivos e que 

auxiliem a sua aprendizagem; ao nível metacognitivo, os alunos utilizam estratégias para 

planear, organizar, monitorizar e avaliar as suas próprias aprendizagens; por fim, alunos 
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autorregulados são altamente motivados uma vez que se sentem capazes e autónomos para 

aprender diferentes tarefas (Avila, Frison & Simão, 2015).  

Como se pode verificar na figura 1, Zimmerman (2002) considera a autorregulação um 

processo cíclico de aprendizagem constituído por três fases: a fase da antecipação, a fase de 

execução e a fase de autorreflexão: 

 

 

Na fase da antecipação existem duas etapas muito importantes: a análise de tarefas e as 

crenças automotivadoras. A análise das tarefas envolve a definição de metas e o planeamento. 

Existem evidências consideráveis de um aumento do sucesso académico em alunos que 

estabelecem objetivos para si mesmo, como é o caso de memorizar uma lista de palavras para 

Figura 3: Fases da autorregulação (Zimmerman,, 2002, p.67) 
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um teste de soletração ou aqueles alunos que recorrem a estratégias de soletração, como é o 

caso de segmentar as palavras em silabas (Zimmerman, 2002).  

A outra etapa da fase de antecipação diz respeito à automotivação, que deriva das 

crenças dos alunos sobre a aprendizagem, como é o caso das crenças de autoeficácia sobre 

terem a capacidade pessoal de aprenderem e as expetativas de resultados, que diz respeito às 

consequências da aprendizagem. Por exemplo, os alunos que se considerem possuir 

autoeficácia no que toca à aprendizagem da divisão de frações e esperam usar esse 

conhecimento para realizar o exame para a entrada na universidade são mais motivados para a 

aprender de uma forma autorregulada (Zimmerman, 2002). Já o interesse intrínseco diz respeito 

à valorização da sua própria capacidade para realizar determinada tarefa e a orientação para os 

objetivos de aprendizagem refere-se à valorização do processo de aprendizagem por mérito 

próprio. Por exemplo, os alunos que achem a disciplina de história interessante e gostam de 

melhorar o seu conhecimento desta área são mais motivados para aprender de um modo 

autorregulado (Zimmerman, 2002).  

A fase seguinte diz respeito à fase do desempenho, sendo constituída por duas grades 

etapas: o autocontrolo e a auto-observação. O autocontrolo diz respeito ao desenvolvimento de 

métodos específicos ou estratégias que são selecionadas durante a fase da antecipação. Entre os 

tipos-chave de métodos de autocontrolo encontram-se a imaginação, a auto-instrução, foco de 

atenção e as estratégias de realização de tarefas (Zimmerman & Schunk, 2001). Por exemplo, 

quando se está a aprender uma nova língua, o aluno pode fazer associações à imagem da 

palavra, tanto na sua língua nativa como na língua a aprender, usando para isso a imaginação. 

A auto-observação é também muito importante na fase do desempenho. Esta etapa 

refere-se a eventos pessoais de auto-gravação e de auto-experimentação para descobrir a causa 

de determinados eventos (Zimmerman & Schunk, 2001). Por exemplo, um aluno pode testar 

(auto-experimentação) onde estuda melhor, se com um amigo ou sozinho. Para tal vai analisar 

o número de tarefas realizadas em cada uma das situações, podendo escolher qual é que 

funciona melhor para si. 

Por fim, a fase da autorreflexão, é constituída pelas etapas do autojulgamento da auto-

reação. Uma das formas do autojulgamento, a autoavaliação, é, segundo Zimmerman e Schunk 

(2001), a comparação do desempenho autoobservado com um desempenho padrão, como por 
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exemplo, o seu desempenho anterior, o desempenho de outra pessoa, ou mesmo um padrão de 

desempenho já afixado. Outra forma de autojulgamento diz respeito à atribuição causal, que diz 

respeito às crenças sobre as causas dos erros ou do sucesso, como por exemplo, a nota de um 

teste. 

Já um das formas de autoreação envolve sentimentos de autossatisfação e afeto positivo 

a respeito de um determinado desempenho. Um aumento na autossatisfação potencia a 

motivação para aprender, sendo que o contrário pode comprometer o processo de aprendizagem 

e os resultados pretendidos.  

A autoreação também pode assumir a forma de adaptação ou de defesa. As reações 

defensivas acontecem quando o aluno sente a necessidade de proteger a sua autoimagem, 

retirando-se ou evitando oportunidades de aprender, como é o caso de desistir de um 

determinado curso. Em contraste, as reações adaptativas dizem respeito a ajustes projetados e 

executados para aumentar a eficácia de um método de aprendizagem, como é o caso de descartar 

de determinada estratégia de aprendizagem que se revela ineficaz (por exemplo estudar em 

grupo, visto que é um fator distrativo) (Zimmerman & Schunk, 2001). 

Como se pode observar, estas fases constituem um ciclo que se encontra continuamente 

aberto a novos desenvolvimentos, com avanços e retrocessos, enriquecidos pelas experiências 

anteriores, pelos contextos onde acontecem e pelos resultados que se vão obtendo (Simão & 

Frison, 2013).  

Em comparação com o processo ciclo de Zimmerman (2002), Silva, Simão e Sá (2004) 

consideram que existem quatro fases do ciclo autorregulatório, a saber: 

1. Fase da Antevisão: Fase em que se analisa a tarefa relativamente aos conhecimentos e 

às crenças metacognitivas, motivacionais sociais e afetivas. Nesta fase são também 

definidos os objetivos pessoais ao nível de aprendizagem; 

 

2. Fase do Planeamento Estratégico: Nesta fase focaliza-se a atenção na tarefa de forma a 

elaborar um plano, de recolher e selecionar informação, ativar a seleção de estratégias, 

regras ou outros procedimentos e por fim selecionar os materiais e os recursos sociais; 
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3. Fase de Monitorização/Execução e Controlo Volitivo: Nesta fase, é necessário que o 

aluno se empenhe nas tarefas que se propôs cumprir. Também realiza auto-observação 

dos seus comportamentos, ajusta os processos ao nível da exigência que a tarefa requer; 

recorre às estratégias e aos métodos mais adequados para a realização da tarefa, como é 

o caso das autoinstruções e do auto-registo. É nesta fase que o aluno decide persistir ou 

desistir da tarefa. Também é feito o controlo da atenção e da compreensão, da 

impulsividade, do tempo e do esforço e onde se aprende a lidar com a ansiedade e com 

o medo de falhar. Por fim, neste fase o aluno escolhe o local de estudo que pensa mais 

indicado e se for preciso pode pedir ajuda, por exemplo, ao professor; 

 

4. Fase da Reflexão/Reação: Por fim, neste fase o aluno avalia os resultados obtidos 

relativamente aos objetivos e às metas delimitadas. Após a avaliação, pode-se fixar ou 

corrigir os processos adotados, dar significado ao feedback, rever as estratégias 

adotadas; abandonar as que não resultaram e voltar a tentar.  

Lourenço e Paiva (2016) referem que a aprendizagem autorregulada implica um modelo 

dinâmico de ensino aprendizagem que seja orientado para determinados objetivos, tendo em 

conta a interação das características cognitivas, emocionais e motivacionais do aluno, 

implicando uma atividade consciente e intencional deste, exigindo um grande nível de 

empenho, esforço e concentração.  

Por ser o agente ativo no processo de autorregulação, o ano deve ser capaz de desenvolver 

processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais a partir das suas aprendizagens. Simão e 

Frison (2013) consideram essencial colocar ao aluno o desafio de se tornar um elemento ativo, 

empenhado e motivado no que toca ao seu processo de aprendizagem. No entanto, há que ter 

cuidado com a responsabilização precoce dos alunos ou com uma atribuição exagerada de 

competências pessoais, no sucesso ou no fracasso escolar, uma vez que podem ter efeitos 

negativos nas crenças relativas à autoeficácia ou aos estados motivacionais e ativos seguintes 

(Veiga Simão & Frison, 2013) 

O professor aparece como sendo um agente de aprendizagem muito importante. A 

regulação pode ser feita pelo professor, ao interagir com o aluno e, pode também ser realizada 

pelo próprio aluno, após a sua autoavaliação. No entanto, este mecanismo apenas poderá 

funcionar caso haja um processo de feedback e a modificação do modo de agir, que ocorre 
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quando existe motivação por parte do aluno, bem como consciencialização das suas próprias 

capacidades e dificuldades, no sentido de melhorar a sua própria aprendizagem. 

 

6- Etapas da autoavaliação regulada pelo aluno   

“A avaliação formativa é um processo de regulação externa ao aluno dado ser da 

responsabilidade do professor” (Santos, 2002, p.78), logo pode ocorrer em diferentes 

momentos: a regulação proativa, que acontece no início de uma tarefa ou de uma situação 

didática e a regulação interativa, quando acontece no decorrer do processo de aprendizagem. 

De acordo com Allal (1999) existem três tipos de autoavaliação, a saber: 

 Autoavaliação em sentido estrito: o aluno avalia a sua própria produção e/ou os seus 

procedimentos para a execução da aprendizagem, possivelmente utilizando um 

sistema de referência externo (como por exemplo instruções, listas de verificação, 

dicionário, entre outros), a extensão da sua autorregulação e também da sua 

autoavaliação, tendo esta reflexão, influência nas suas representações e nos seus 

passos; 

 Avaliação mútua: dois ou mais alunos (pares com mesmo status no que toca à 

situação de aprendizagem) avaliam as suas produções e/ou procedimentos 

respetivos ou em conjunto, considerando, possivelmente, um sistema de referência 

externo. As interações entre os estudantes podem induzir um efeito regulatório em 

cada interlocutor.  

 Coavaliação: o aluno confronta a sua autoavaliação (desde a sua produção e/ou os 

seus procedimentos) à avaliação realizada pelo formador (ou por outra pessoa com 

estatuto de tutor na situação de formação); as avaliações de cada um podem ser 

baseadas ou não numa referência externa (grelha preenchida antes de uma 

entrevista, lista de critérios); o feedback do aluno é o resultado da comparação entre 

as duas avaliações. 

Deste modo, a autoavaliação regulada pelo aluno consiste numa prática realizada por 

ele e, por isso, sem a intervenção do professor, e que pressupõe as seguintes etapas, segundo 

Allal (1999): 
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 1ª-Interiorização dos critérios de avaliação de uma dada tarefa de aprendizagem 

e planificação pelo aluno da forma como vai realizar essa tarefa, com vista ao 

cumprimento dos critérios de avaliação; 

 2ª- À medida que o aluno vai realizando a tarefa, vai controlando (autoavaliação) 

a sua resolução, em função dos critérios de realização delimitados; 

 3ª- Caso o aluno verifique, pelo autocontrolo ou autoavaliação, que não está 

cumprir algum critério de realização ou que está com alguma dificuldade, o 

aluno vai reajustar a forma de realização dessa tarefa, retirando informação, 

acrescentando informação, relacionando-a de outra forma, etc (autorregulação). 

Já Zimmerman (2000) considera que a autoavaliação é um processo cíclico, sendo 

constituído por três fases principais: a fase da premeditação, a fase do desempenho e a fase da 

autorreflexão.  

A fase da premeditação diz respeito a fase inicial onde os estudantes abordam a sua 

tarefa, analisando-a, avaliando a sua capacidade de a executar com sucesso e estabelecendo 

metas e planos relativamente a como realizá-la (Zimmerman, 2000). O interesse no conteúdo 

da tarefa e a orientação da meta a atingir, desempenha um papel crucial na altura de planar e 

executá-la adequadamente. É nesta fase que os alunos realizam duas atividades principais. Em 

primeiro lugar eles vão realizar uma análise das principais características da tarefa, criando 

assim uma representação do que deve ou não ser feito. Em segundo lugar vai ser analisado o 

valor da tarefa, condicionando assim a motivação e a alocação de esforços para a realizar, onde 

serão ativadas estratégias de autorregulação (Zimmerman, 2000). 

A fase da premeditação precede o desempenho efetivo, preparando assim a ação, 

minimizando o desconhecido. Devem ser definidos objetivos e expetativas realistas, de modo 

a fazer com que a tarefa a desempenhar seja mais apelativa. Os alunos devem fazer as seguintes 

questões nesta altura, sempre ajudados pelos professores: 

 Quando é que vão começar a tarefa? 

 Como é que realizarão a tarefa? 

 Como é que a irão realizar? 

 Quais são as condições que o irão ajudar ou atrasar as suas atividades de 

aprendizagem nesta fase? 
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Tal como o próprio nome indica, a fase do desempenho é onde o desempenho da tarefa 

ocorre. Nesta fase torna-se essencial que os alunos mantenham o foco e a concentração e que 

utilizem as estratégias de aprendizagem mais adequadas por dois motivos principais. O primeiro 

motivo diz respeito à motivação, que deve sempre estar em altos níveis e o segundo motivo diz 

respeito à necessidade de acompanhar o seu próprio progresso em direção à concretização dos 

seus objetivos propostos (Zimmerman, 2000).  

De acordo com Zimmerman e Moylan (2009) os dois principais processos que os 

alunos devem usar nesta fase é a auto-observação e o autocontrolo, para que seja possível 

trabalhar com sucesso e cumprir as tarefas propostas. A auto-observação apresenta-se como 

muito importante uma vez que permite que os alunos tenham uma compreensão clara da 

adequação e da qualidade do seu desempenho ao longo da execução da tarefa, de modo a 

conseguir perceber se o caminho que se está a seguir é o correto ou se tem que modificar alguma 

das estratégias previamente escolhidas. 

O autocontrolo é também muito importante na fase do desempenho, uma vez que, 

manter a concentração e o interesse durante a realização de uma tarefa não é fácil e requer várias 

estratégias, a saber (Zimmerman & Moylan, 2009): 

1. Estratégias metacognitivas:  

i. Estratégias de tarefas: utilização de táticas específicas relacionadas com a tarefa 

em causa; 

ii. Autoinstrução: Dar instruções a si mesmo sobre a tarefa. 

iii. Imaginação: Organização mental da organização; 

iv. Gestão do tempo: planeamento da utilização do tempo durante a tarefa; 

v. Estruturação ambiental: criação de um ambiente que facilite a aprendizagem; 

vi. Procura de ajuda: pedir ajuda sempre que necessário. 

 

2. Estratégias motivacionais:  

i. Interesses de inventivo: Mensagens autocriadas para recordação dos objetivos a 

cumprir; 

ii. Autoconsequências: aumentar o sentimento de progressão através do autoelogio 

e de recompensas.  

Nesta altura devem ser colocadas as seguintes questões: 
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 Está a ser realizado o que era esperado? 

 Existe algum tipo de distração? 

 A realização da tarefa está a demorar mais tempo do que se pensava 

inicialmente? 

 Em que condições é que o desempenho é superior? 

 Quais as questões que devem ser colocadas a si próprios enquanto trabalham? 

 Como se podem motivar para continuar a trabalhar? 

A fase seguinte diz respeito à fase do autojulgamento. É nesta fase que os alunos vão 

realizar a avaliação do seu próprio desempenho, sendo que os processos mais importantes neste 

fase é a autoavaliação e a atribuição causal.  

Panadero (2011) considera que a autoavaliação é a avaliação do desempenho dos 

alunos por eles próprios, sendo baseado em determinados critérios de avaliação e modulado 

pelo objeto final ao nível do desempenho. Os critérios de avaliação pode ser estabelecidos e 

definidos com ajuda do professor antes da tarefa começar para que os alunos possam avaliar o 

seu próprio trabalho com uma maior precisão e conhecimento de sobre como corrigir os seus 

erros. 

As atribuições causais dizem respeito a explicações que os alunos dão a si mesmo 

sobre o sucesso ou fracasso de uma determinada tarefa. Se o resultado for negativo ou positivo, 

os alunos devem fazer inferências e perguntar porque é que aquele foi o resultado obtido. As 

inferências que o aluno irá realizar implicam a atribuição de responsabilidades para diferentes 

fatores sobre os resultados obtidos, como é o caso da sua capacidade cognitiva, esforço, sorte, 

apoio dos outros e controlo. Devido a serem explicações sobre o sucesso ou o fracasso, as 

atribuições são passiveis de desencadear emoções que afetam a motivação e as expetativas para 

o desempenho futuro da tarefa (Panadero, 2011). Nesta fase devem ser colocadas as seguintes 

questões: 

 Foi realizado o que estava planeado? 

 Houve distrações e se sim, como é que se voltou ao trabalho? 

 O tempo planeado foi suficiente ou precisam de mais tempo do que pensavam? 

 Em que condições se concretizou a maior parte do trabalho? 
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As ideias de Zimmerman (2000) sobre a autoavaliação regulada eram já avançadas por 

por Boakerts, citado por Allal (1999), que avançava quatro aspetos fundamentais para um 

funcionamento motivacional do aluno, particularmente importantes, quando este se encontra a 

passar uma situação de autoavaliação: 

 As atribuições causais de sucesso e fracasso que fundamentam os julgamentos 

de autoavaliação do aluno; 

 Os mecanismos de gestão de stress perante diferentes obstáculos e a incerteza, 

que podem explicar a aceitação ou não do envolvimento na autoavaliação em 

marcha; 

 Os aspetos quantitativos e qualitativos da gestão do esforço que podem 

constituir objetos de autoavaliação ao mesmo tempo que os resultados obtidos; 

 As estratégias de regulação motivacional que permitem ao aluno formular as 

suas intenções (e assim ter pontos de referência para a sua autoavaliação) e de 

se manterem ou desistirem de uma determinada atividade.  

Para se ter em conta esses fatores, os mecanismos de autoavaliação terão que se focar 

não apenas em como alcançar uma meta e monitorizar o progresso em direção ao cumprimento 

dos objetivos, mas também sobre o que vale ou não a pena, ou seja, devem se focar em objetivos 

realistas.  

 

Parte II – Caracterização dos Contextos de Estágio 
 

Em contexto de prática profissional na área da Educação Básica, é importante refletir e 

analisar as especificidades dos alunos, tais como as suas capacidades, dificuldades e 

necessidades, mas também o meio no qual estão inseridos e a escola, pois são fulcrais no seu 

desenvolvimento, nomeadamente o entorno geográfico, familiar e socioeconómico. 

No âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, o estágio foi levado a cabo em três contextos de ensino distintos, nomeadamente na 

Escola Básica Integrada (E.B. I.) do Marão, e em duas escolas pertencentes ao Agrupamento 

de Escolas Diogo Cão, a Escola das Árvores e o Jardim de Infância S. Vicente de Paula. 
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2. Escola Básica do Marão  
 

2.1. Caracterização do meio e da escola  

A E.B.I. do Marão, na qual o estágio decorreu entre os dias 18 de outubro e 09 de 

dezembro de 2016, situa-se em Várzea, freguesia de Aboadela, uma zona rural do concelho de 

Amarante. De acordo com o projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Amarante, 

verificou-se um decréscimo do número de nascimentos e um aumento do número de emigrantes, 

o que se refletiu numa redução significativa do número de habitantes e do número de alunos do 

agrupamento. Verificou-se a predominância do sector terciário relativamente à atividade 

profissional da população, sendo notável uma progressiva afirmação do sector secundário.  

Em relação à EBI do Marão, a instituição, integrante do Agrupamento de Escola de 

Amarante, disponibiliza planos educativos dos 1.º ao 9.º anos de escolaridade, sendo 

frequentada, à data do estágio, por um total de 263 alunos, distribuídos da seguinte forma: 117 

do 1.º ciclo e 146 dos 2.º e 3.º ciclos.  

Quanto às infraestruturas, a E.B.I. dispõe de um total de 27 salas, uma sala de 

informática, um laboratório, uma biblioteca, um pavilhão desportivo, bar, cantina, secretaria, 

reprografia, papelaria e duas salas de professores, bem como uma sala de funcionários e várias 

arrecadações. 

 

2.2. Caraterização da turma 

O estágio foi desenvolvido em uma turma do 2.º ano, constituída por vinte e dois alunos, 

com idades compreendidas entre os seis e sete anos. Importa, ainda, referir que sete crianças 

eram do sexo masculino e quinze do feminino.  

De acordo com o que pude verificar nas fichas de turma, relativamente à situação 

económica das famílias, verifica-se que as ocupações profissionais incidiam, essencialmente, 

no setor secundário, registando-se, também, situações de desemprego e domesticidade.  
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As profissões dos pais eram diversas, contudo, na sua maioria, englobavam o sector 

secundário. Um dos pais encontrava-se em situação de desemprego. No caso das mães, apenas 

uma exercia atividade profissional no sector secundário, sendo que se registavam várias 

situações de desemprego e domesticidade.  

Ao longo do estágio, foi possível verificar a existência de uma boa relação entre todos 

os alunos, bem como a colaboração e a interajuda nas situações e atividades propostas na sala 

de aula. Contudo, ao nível de aprendizagem, o grupo revelou-se muito heterogéneo, 

salientando-se, ainda, a existência de dois alunos que usufruíram do apoio de professores de 

necessidades educativas especiais (N.E.E.), com planos educativos individuais, já que 

apresentavam dificuldades na aquisição e na expressão de novas aprendizagens, bem como 

défice de atenção. Importa, também, referir que uma destas crianças frequentava terapia da fala, 

pois apresentava complicações na dicção. Para além destes dois casos, existiam quatro alunos 

que também demonstravam algumas dificuldades ao nível da aprendizagem e da atenção. No 

entanto, estas últimas não tinham apoio do professor de N.E.E.  

 

 

 

2.3. Escola das Árvores 

Na Escola das Árvores foi realizada a segunda parte do estágio no 1º ciclo do ensino 

básico e contemplava as áreas de ensino Pré-escolar e 1.º CEB. Era um edifício que permitia 

um eficaz trabalho com os alunos, dado que, para além das salas de aula, ainda possuía uma 

biblioteca e dois polivalentes, Para além disso, existia, ainda, uma sala destinada a alunos 

portadores de deficiência de todos os anos de escolaridade.  

A integração no contexto prático de formação na Escola das Árvores foi numa turma do 

4.º ano, composta por 26 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e dez anos de idade, 

sendo que dezasseis crianças eram do género masculino e dez do feminino. Salienta-se que uma 

aluna estava sinalizada por Necessidades Educativas Especiais (NEE) e, como tal, recebia apoio 

neste âmbito.   
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O grupo era bastante heterogéneo nas aprendizagens realizadas, visto que, apesar de a 

generalidade das crianças terem motivação e interesse no decorrer das aulas, bem como boa 

capacidade de aprendizagem e de concentração, havia algumas exceções que importa salientar. 

Duas crianças apresentavam um comportamento desajustado ao contexto, pois mantinham-se 

irrequietos e conversadores ao longo das aulas, sendo necessária a correção das condutas 

diariamente. O terceiro caso era de uma aluna que apresentava dificuldades ao nível cognitivo, 

já que apresentava lacunas na memorização, na concentração e na aprendizagem de novos 

conceitos, o que prejudicava a sua aquisição de conhecimentos. 

Destaca-se, ainda, o ambiente positivo, quer entre pares, quer entre crianças e 

professora, visto ser evidente a boa relação interpessoal existente no grupo, o interesse pela 

aprendizagem e consequente participação das crianças ao longo das aulas. 

 

2.4. Caraterização do meio e do jardim de infância 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Diogo Cão (s.d.), este 

é composto por 49 escolas, situa-se no concelho de Vila Real. O meio envolvente desta 

instituição de ensino é caraterizada por uma grande densidade populacional e muito 

heterogénea, já que a ocupação profissional dos seus elementos é bastante diversificada e a 

maioria tem um rendimento económico e qualidade de vida de nível médio. Contudo, verificam-

se casos de agregados cujos rendimentos e habitações são bastante precários, sendo a maioria 

habitantes residentes de bairros sociais.  

Vila Real beneficiou com a criação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

em 1986, que contribuiu para o desenvolvimento económico, aumento populacional e 

rejuvenescimento da população. Desta forma, e devido ao crescimento verificado neste 

concelho, foram aqui criados infraestruturas e equipamentos culturais, educacionais e 

recreativos, bem como instituições de saúde. Sendo o meio envolvente do Jardim de Infância 

S. Vicente de Paula, onde foi realizado o estágio na educação pré-escolar, predominantemente 

urbano, proporciona às crianças o acesso a uma panóplia de oportunidades de aprendizagens ao 

nível não formal e informal, em contraposição com as crianças que residem em meios rurais. 



38 

 

O edifício do Jardim de Infância de S. Vicente de Paula foi, em tempos, utilizado como 

escola primária, mantendo atualmente a mesma estrutura, ou seja, possui quatro salas de 

atividades, um salão multiusos e um refeitório. No entanto, o edifício foi adaptado ao ensino 

pré-escolar, sendo a sua capacidade máxima de 100 crianças, com idades compreendidas entre 

os três e os seis anos. 

 

2.4.1. Caraterização do grupo de crianças 

O grupo de crianças com quem foi realizado o estágio na educação pré-escolar era 

constituído por 24 crianças, dos quais 16 eram do sexo masculino e 8 do sexo feminino, 

distribuídos da seguinte forma, de acordo com a faixa etária: três crianças de três anos, quatro 

de quatro anos, onze de cinco anos e seis crianças de seis anos. 

Este grupo de crianças apresentava, na sua maioria, as seguintes características: boa 

disposição, exultação, interesse, entusiasmo e participação ativa nas atividades diárias, bem 

como interajuda. Contudo, verificaram-se quatro exceções: duas crianças, apesar de 

apresentarem algumas destas características, demonstraram dificuldades em cumprir as regras, 

dado manterem uma postura de agitação ao longo das atividades; as outras duas crianças eram 

mais envergonhadas e exigiam a presença constante do adulto no decorrer das suas tarefas, 

embora fosse só para “companhia”, pois eram autónomas. Por fim, destacou-se uma relação de 

empatia e de confiança visível entre as crianças e os colaboradores presentes na sala.  
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Parte III – A prática de ensino supervisionada na Educação 

Pré-escolar e 1.º Ciclo de Ensino Básico 

 A avaliação, em contexto educativo, seja formal ou não formal, é uma premissa de 

relevante importância, e, poder-se-á mesmo afirmar, uma exigência por parte da escola, 

professores e pais, pois é assumida como “de ajuda à aprendizagem na turma; de intercâmbio 

conflitual no diálogo social entre professor/aluno/encarregado de educação; de orientação na 

articulação escola/sociedade” (Pacheco,1998 cit in Ferreira, 2007, p. 12).   

Dada a importância da avaliação das aprendizagens, em particular da autoavaliação do 

aluno, optei por esta temática para reflexão no relatório final da prática de ensino 

supervisionada. A importância da autoavaliação do aluno reside nas ferramentas que este utiliza 

e que permitem que se desenvolva no seu percurso escolar e na sua vida em geral. Como refere 

Allal (1999), a autoavaliação permite que o aluno desenvolva a sua autonomia dentro de um 

quadro de interação social, uma vez que o diálogo consigo próprio resulta, também, num 

diálogo com os outros, alimentando a capacidade de aprender e de entrar em novas situações 

de interação. Também permite que se verifique a gestão partilhada de uma pedagogia 

diferenciada, ou seja, permite que dentro de um grupo grande (como é o caso de uma turma), 

os alunos mantenham papéis ativos na sua própria aprendizagem e na gestão das suas atividades 

de aprendizagem (Allal, 1999). Por fim as práticas de autoavaliação possuem um lugar com 

cada vez mais destaque no mundo profissional, o que faz com que os alunos comecem desde 

cedo a ganhar competências para se autoavaliarem e se autorregularem, que serão muito 

importantes para o seu futuro. Como refere Allal (1999), quando os jovens acabam o seu 

percurso escolar e começam um trabalho, por exemplo numa empresa, cada vez mais é exigido 

que os empregados se envolvam em processos de autoavaliação. 

 

1. Apresentação e reflexão da prática de ensino supervisionada na 

Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 A prática de ensino supervisionada decorreu em dois contextos de educação formal 

distintos, nomeadamente numa instituição de Educação Pré-escolar e em duas instituições do 

1.º Ciclo do Ensino Básico.  
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  A prática desenvolvida nas instituições do 1.º Ciclo de Ensino Básico decorreu entre 18 

de outubro e 09 de dezembro de 2016, na E.B.I. do Marão e, no intervalo de 12 de dezembro 

de 2016 e 1 de fevereiro de 2017 na Escola das Árvores. Quanto à instituição de Educação Pré-

escolar, a prática foi levada a cabo na JI S. Vicente de Paula, entre os dias 13 de março e 30 de 

junho de 2017. 

Em ambas as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a metodologia de ensino utilizada 

era a do Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna (MEM), sendo este baseado na 

pedagogia de Célstin Freinet, que desenvolveu o método natural de aprendizagem, durante o 

seu trabalho como docente do 1.º ciclo, em 1920.  

Segundo Sérgio Niza (1997, p.1) o MEM é um  

trabalho continuado de análise e de reflexão dos professores que o vêm construindo a 

partir de uma estrutura de cooperação profissional. Dá-se especial relevo à construção 

da formação democrática na escola, através de subsistemas de circulação dos saberes, 

de cooperação educativa no trabalho da aprendizagem e de participação democrática na 

organização social das aprendizagens curriculares. 

 No MEM destacam-se algumas técnicas na sua pedagogia, como a “aula-passeio”, que 

consiste numa aula fora do contexto da sala, motivando os alunos e colocando-os em contacto 

com a realidade; a produção de textos livres, nos quais o aluno é livre de escolher o tema e de 

os redigir como quiser, fazendo, a partir destes, uma aprendizagem da leitura e da escrita, de 

acordo com o método natural; a imprensa escolar, onde são publicadas entrevistas, vivências, 

pesquisas, textos livres e as aulas-passeio realizadas; correspondência interescolas; o livro da 

vida e um diário de turma; a autoavaliação; o plano individual de trabalho, entre outros. 

No MEM são também introduzidas e disponibilizadas as novas tecnologias, como o 

computador e o acesso à Internet. Para além disso, põe-se em prática uma pedagogia de 

cooperação educativa, pelo que os alunos e os professores discutem atividades e projetos a 

desenvolver de acordo com os conteúdos programáticos, com enfoque nos interesses e saberes 

dos alunos e no contexto cultural das comunidades em que vivem (Niza, 1997).  

 O MEM visa a promoção do desenvolvimento moral e cívico, a corresponsabilização 

dos alunos pela sua aprendizagem, a capacidade de iniciativa e a aprendizagem da democracia. 
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2. Prática de autoavaliação regulada dos alunos no estágio 

De acordo com Allal (1999), a autoavaliação regulada diz respeito a uma prática 

realizada pelo próprio aluno e que pressupõe três etapas: i) interiorização dos critérios de 

avaliação de uma dada tarefa de aprendizagem e a planificação pelo aluno da forma como vai 

realizar essa tarefa, tendo em vista o cumprimento dos critérios de avaliação; ii) à medida que 

o aluno vai realizando a tarefa, vai controlando (autoavaliação) a sua resolução, em função dos 

critérios de realização delimitados; iii) caso o aluno verifique, pelo autocontrolo ou 

autoavaliação, que não está cumprir algum critério de realização, ou que está com alguma 

dificuldade, o aluno vai reajustar a forma de realização dessa tarefa, retirando informação, 

acrescentando informação, relacionando-a de outra forma, etc (autorregulação). 

Os estudos realizados sobre a metacognição permitiram uma melhor compreensão do 

lugar dos metaconhecimentos e o papel dos processos de autorregulação intencional e ativa 

relativamente à aprendizagem (Allal, 1999). 

As modalidades de autoavaliação praticadas na escola podem contribuir para o 

desenvolvimento das estratégias de regulação metacognitiva no aluno. Através da 

autoavaliação, o aluno é levado a explicar as suas representações, a refletir sobre as estratégias 

que escolhe, a confiar os seus passos a outros alunos e a integrar critérios externos nos seus 

quadros de referência para gerir de forma ativa as relações entre as diferentes tarefas a serem 

realizadas (Allal, 1999).  

Tendo em conta a perspetiva de aprendizagem autorregulada de Schnk e Zimmerman 

(1994, cit in Allal, 1999), a autorregulação é definida como sendo o processo pelo qual os 

alunos ativam e implantam as condutas cognitivas e afetivas que são sistematicamente 

orientadas para um objetivo a ser atingido.  

A fim de aprofundar o valor explicativo desta perspetiva, Boekaerts (1997) desenvolveu 

um modelo que postulava que a autorregulação das aprendizagens é o resultado da interação 

entre três componentes cognitivas: os conhecimentos, as estratégias cognitivas e as regulações 

cognitivas; e por três componentes motivacionais: as crenças, as estratégias motivacionais e as 

regulações motivacionais.  
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Para este trabalho considerou-se as estratégias de funcionamento motivacional de 

Boekaerts (1997 cit in Allal, 1999), para analisar a prática de autoavaliação regulada dos alunos 

tais como: 

 Quais as atribuições causais que os alunos fazem para justificar o sucesso ou o 

fracasso na realização de uma determinada tarefa; 

 Quais as principais estratégias de gestão de stress a que os alunos recorrem; 

 Quais são as principais estratégias a que os alunos recorrem ao nível de 

regulação motivacional para que estes não desistam da tarefa. 

Apesar de a criança ter o papel principal na realização da sua autoavaliação, a 

intervenção do educador, durante todo este processo, é de fundamental importância, tendo em 

conta as características e necessidades das crianças como indivíduos que estão inseridos num 

grupo. Assim, para que as crianças consigam perceber se as suas tarefas foram realizadas com 

ou sucesso ou não, é essencial que sejam traçados objetivos de acordo com a tarefa a 

desempenhar, de forma a que a autoavaliação possa ser levada a cabo. Se os objetivos forem 

atingidos com êxito, a tarefa será considerada sucedida; se não forem atingidos será considerada 

um fracasso que terá que ser ultrapassado. Durante a definição dos objetivos é essencial a 

existência de um diálogo entre as crianças e o educador, de forma a definir os conteúdos que 

devem ser realçados durante o processo de autoavaliação (Parente, 2004).  

Como será explicado mais à frente, para os alunos do 1º ciclo, recorreu-se à construção de 

portfólios que permitiram às crianças observarem o seu desempenho e evolução nas diferentes 

tarefas, conseguindo, assim, autoavaliarem-se. Os portfólios fazem com que as crianças não 

sintam a pressão e o stress de estarem a realizar uma avaliação, sendo por isso uma importante 

ferramenta para a realização dessa gestão. (Melo & Freitas, 2006). A autoavaliação vai também 

fazer com que a pressão da avaliação seja suavizada junto dos alunos do 1º ciclo. A professora 

da turma teve uma grande influência no envolvimento dos alunos na autoavaliação, ouvindo 

sugestões dos alunos para que fossem traçados objetivos. O envolvimento, a autonomia e o 

sentido de responsabilidade destes fez com os níveis de stress fossem menores (Melo & Freitas, 

2006).  

Relativamente à motivação, em primeiro lugar tentei criar tarefas interessantes e 

cativantes para as crianças, especialmente para as da educação pré-escolar, que, devido à sua 
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idade, podiam dispersar facilmente a sua atenção. A motivação para com as tarefas 

desenvolvidas é algo que os alunos realizam em contacto com as próprias, quando começam a 

ler, a envolverem-se e a pesquisar mais sobre o assunto (Rosário, 2004). Para tal há implementar 

estratégias de ensino individuais, aplicadas às idiossincrasias de cada um. Como refere Barros 

(1996), as estratégias de aprendizagem encontram-se diretamente relacionadas com a 

motivação, uma vez que se os alunos acreditarem nas suas capacidades, sentem-se mais 

competentes na reorganização das tarefas e, provavelmente, irão desenvolver os seus níveis de 

autoeficácia. 

 

3. Autoavaliação pelo aluno no contexto de estágio  

 A autoavaliação dos alunos foi aplicada tendo como principal objetivo fazer com que os 

alunos se responsabilizassem pela avaliação e, consequentemente, fossem adotadas estratégias 

e medidas ajustadas ao seu processo de aprendizagem, oferecendo, assim, a oportunidade de 

desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e do sentido crítico. 

 A autoavaliação vai permitir que o aluno adquira competências que o permitam regular 

melhor os seus comportamentos e ações, que se auto-informe acerca de si mesmo e das suas 

ações, que se guie através do processo de aprendizagem e que melhore, por si mesmo, a eficácia 

desse processo (Rénier, 2002). O mesmo autor define, então, autoavaliação, como sendo um 

processo cognitivo complexo, pelo qual o aluno faz um  

um julgamento voluntário e consciente por si mesmo e para si mesmo, com o objetivo 

de um melhor conhecimento pessoal, da regulação de sua ação ou de suas condutas, do 

aperfeiçoamento da eficácia de suas ações, do desenvolvimento cognitivo. (Rénier, 

2002, p.3)”.  

A autoavaliação possui, então, um caráter formativo, uma vez que o aluno vai analisar 

de forma continua as atividades que desenvolve no âmbito da sua aprendizagem, registando as 

suas perceções e sentimentos e identificando estratégias futuras, no sentido de uma evolução 

positiva e com sucesso de todo o processo (Villas Boas, 2009).  

Para que autoavaliação cumpra os seus objetivos, é necessário que se encontre inserida 

numa prática avaliativa que relacione e interligue todos os instrumentos utilizados com esse 
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sentido no percurso das aulas (Soares, 2012), uma vez que para que a autoavaliação faça 

sentido, é necessário que se articule com todos os outros procedimentos contidos no plano de 

avaliação.  

 Os estágios realizados nas instituições foram divididos em três etapas: 

I. Observação da instituição em seus diversos aspetos, como estrutura dos espaços 

existentes e em funcionamento, da rotina escolar dos professores e crianças, do 

trabalho do professor com o grupo de crianças e da tríade professor-criança-

família; 

II. Co-participação, com o intuito de auxiliar o professor responsável na 

planificação e na execução das suas atividades com as crianças, assim como na 

organização e na preparação de materiais, na participação das reuniões 

pedagógicas e com os pais e outros docentes; 

III. Intervenção, destinada ao desenvolvimento de atividades com o grupo de 

crianças, desde a planificação das atividades didático-pedagógicas, a 

apresentação do Projeto pela docente responsável pela turma e a sua execução e 

avaliação. 

 

3.1. Autoavaliação dos alunos na educação pré-escolar 

A realização da autoavaliação em alunos do pré-escolar reveste-se de certas 

especificidades devido à faixa etária/fase de desenvolvimento das crianças. Após muito estudo 

e pesquisa, decidiu-se realizar um portfólio individual das diferentes atividades realizadas pelas 

crianças.  

A palavra portfólio tem a sua origem no campo das artes, tendo sido aproveitado por 

outros contextos, concedendo-lhe assim um carácter muito diversificado. Por isso, não existe 

uma definição única e universal, uma vez que este pode ser aplicado em várias áreas e com 

diversas finalidades. Como refere Villas Boas (2006, p.38), em educação o portfólio “apresenta 

várias possibilidades; uma delas é a sua construção pelo aluno. Nesse caso, o portfólio é uma 

coleção de suas produções, as quais apresentam as evidências de sua aprendizagem”.  

Sá-Chaves (1998, p.140) refere que os portfólios são  
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instrumentos de estimulação do pensamento reflexivo, providenciando oportunidades para 

documentar, registar e estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem, ao mesmo tempo, 

que evidenciando para o próprio formando e para o formador, os processos de autorreflexão, 

permitem que este último seja em tempo útil para o formando, indicando novas pistas, abrindo 

novas hipóteses que facilitem as estratégias de autodireccionamento e de reorientação, em 

síntese de autodesenvolvimento. 

O portfólio é, então, um importante instrumento de avaliação e de autoavaliação devido 

ao seu carácter particular e individual, refletindo as referências e vivências pessoais da criança 

e permite identificar pontos fortes e o que deve ser melhorado na aprendizagem, segundo as 

interpretações dele feitas em conjunto entre o professor e o aluno (Sá-Chaves, 2000).  

Kankanenta (1996) considera que o principal objetivo de se recorrer ao portfólio na 

educação pré-escolar é promover o autoconhecimento das crianças, documentar os interesses e 

as capacidades destas, destacando as principais vantagens: 

 Instrumento de documentação e avaliação, tendo como principal foco a criança, 

as suas ideias e opiniões; 

 Fortalecer a autoestima das crianças, permitindo o desenvolvimento do 

autoconhecimento; 

 Desenvolver a reflexão sobre as suas próprias aprendizagens, fomentando nas 

crianças o poder da escolha e da sua justificação; 

 Permite aos professores realizarem o acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças, contribuindo para a planificação das atividades; 

 Permite a participação dos pais no processo educativo das crianças; 

 Facilita a transição entre os diferentes níveis de ensino. 

Na educação pré-escolar, a criança é responsável pela construção e pela organização do 

seu portfólio, contribuindo para a sua autoanálise e para a sua autoavaliação, acabando, assim, 

por se constituir um documento singular, único e intransmissível. Com o portfólio, favorece-se 

o desenvolvimento e a participação ativa da criança na sua autoavaliação, contribuindo para o 

desenvolvimento do seu autoconhecimento e da sua autoestima.  

Em suma, o portfólio contribui para a autoavaliação das crianças, estimulando e 

fortalecendo a autorreflexão, a autoanálise e o sentido crítico. 
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 Para este estágio recorreu-se a três atividades para constituir o portfólio de autoavaliação 

das crianças da educação pré-escolar: “a Carochinha”, “os copos” e “os sinais de trânsito”. 

 A atividade da Carochinha (anexo 1) consistia em pintar e completar imagens desta 

figura após leitura de uma história, sendo que no final da mesma, cada criança desenhava um 

smile de modo a evidenciar se gostou ou não da atividade. As tarefas que implicam colorir 

desenhos, por mais simples que possam aparentemente parecer, são de extrema importância 

para o desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar (Pereira, 2016). Colorir um desenho 

permite que a criança desenvolva a sua expressão pessoal, a sua coordenação, a concentração, 

que aperfeiçoe as suas capacidades motoras, que aprenda e saiba identificar as cores, etc 

(Pereira, 2016).  Esta atividade, de um modo geral, correu de uma forma muito positiva, uma 

vez que todas as crianças se mostraram entusiasmadas ao realizá-la. Foi pedido a todas elas 

para desenharem um smile (😊 ou ☹) de modo a autoavaliar o seu desempenho e o seu gosto 

pela tarefa. Este pedido foi cumprido pelas crianças, como se pode ver no exemplo da figura 2, 

em que uma criança revelou que gostou de ouvir a história e de fazer a tarefa, apesar de ter 

deixado esta última difícil (figura 1): 
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 Figura 4: Exemplo de autoavaliação na tarefa “Carochinha” 

 

A segunda tarefa deste portfólio foi a dos copos da água. Esta consistia em referir o que 

iria acontecer ao nível da água de um copo quando se passava para quatro recipientes diferentes 

(anexo 2). As crianças tinham que apontar se o nível da água aumentava, diminuía ou ficava 

igual através do desenho dos sinais “+”, “-“ e “=”.  Nesta tarefa a base foi a noção do 

pensamento pré-operatório de Piaget, sendo que nesta fase as crianças ainda não possuem a 

consciência de que as transformações na aparência da água (passagem de um copo baixo para 

um copo alto) são reversíveis (pode logo a seguir deitar a água do copo alto e fino para o copo 

mais baixo). No entanto, é conveniente estimular já nas crianças as noções de volume e de 

tamanho, visto que algumas delas já tinham 5 anos de idade e, por isso, começam já a 

desenvolver o pensamento representativo, conseguindo referir-se a dimensões espaciais e 
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temporais mais vastas (Spodek, 2002). Ou seja, este é um instrumento que vai fazer com que a 

criança reflita na sua ação e nas dificuldades que tem ou não relativamente ao que é pedido na 

atividade. De um modo geral, as crianças gostaram muito desta tarefa porque aprenderam algo 

novo. Algumas delas ficaram surpreendidos com os resultados, outras referiram que “os olhos 

enganam-nos às vezes”, e que o que importa é o “tamanho das coisas e não das figuras” (figura 

2). No entanto, algumas das crianças, por ainda se encontrarem na fase pré-operatória, não 

conseguiram perceber os resultados, sendo necessária uma nova explicação.  

 

Figura 5: Exemplo de autoavaliação na tarefa “Copo de Água” 

  

A última tarefa foi uma ação de sensibilização de prevenção e de segurança rodoviária, 

tendo sido pedido, no fim da tarefa, que desenhassem um sinal de trânsito, de modo a perceber-
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se se estes aprenderam alguma coisa com a referida ação, tendo como base principal de 

desenvolvimento da atividade a estimulação do desenvolvimento da memória. Na fase da pré-

escola, o sistema nervoso da criança começa a apresentar sinais de amadurecimento, refletindo-

se no desenvolvimento e na verbalização de um pensamento mais abstrato, assim como na 

sofisticação da memória explícita e da memória de trabalho, permitindo que as informações 

apreendidas comecem a ficar cada vez melhor organizadas (Dias & Landeira-Fernandez, 2011). 

Esta foi uma tarefa que muito agradou às crianças, sendo que todas elas foram capazes de 

reproduzir um sinal de trânsito que foi apresentado na ação de sensibilização, tendo estas 

referido terem aprendido algo novo (figura 3). 

 

Figura 6: Exemplos de autoavaliação da tarefa “Sinais de Trânsito” 
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Esta tarefa teve como base o facto de, nesta fase de desenvolvimento, o desenho da 

criança ser essencialmente realista na sua intenção, ou seja, o seu pensamento opera apenas 

ainda sobre o concreto, sobre a sua imediata perceção da realidade, desenhando por isso o que 

mais lhe interessa ou chamou a atenção (Spodek, 2002), que, no caso da ação de sensibilização 

rodoviária, foram os sinais de trânsito, devido ao seu impacto visual. 

Em suma, através da criação do portfólio com as atividades acima descritas, as crianças 

tiveram a possibilidade de refletir acerca das suas aprendizagens, do que estas lhes trouxeram 

de novo e quais foram as suas principais dificuldades. Como refere Liebovich (2015), o grande 

propósito de fazer com que as crianças se envolvam na sua autoavaliação é ajudá-las a 

determinar quais é que elas acham serem os trabalhos mais gratificantes e aqueles que melhor 

realizam, assim como quais os objetivos que definem para si mesmo para fins de avaliação.  

Com estas atividades foi possível verificar que as crianças, no nível pré-escolar, 

definitivamente se envolvem na sua autoavaliação, ou seja, na avaliação das atividades 

realizadas, ou no intercâmbio de informações entre as próprias e o adulto responsável pelas 

mesmas. Verificou-se que a natureza das atividades tem influência na boa realização da 

autoavaliação, assim como o contexto de sala de aula.  

 

3.2. Autoavaliação dos alunos no 1.º Ciclo de ensino básico  

 Como foi mencionado anteriormente, o processo de autorregulação da aprendizagem 

não se desenvolve espontaneamente nos alunos, sendo que o professor deve preparar um 

trabalho junto dos alunos nesse sentido, tendo como objetivo final uma apropriação do 

significado dos objetivos de aprendizagem (Pimentel & Pinto, 2014). A autorregulação da 

aprendizagem só acontece se o aluno for capaz de, previamente, se autoavaliar, ou seja, se tiver 

a capacidade de refletir sobre os seus erros e sobre as estratégias pedagógicas mais adequadas 

para superar esses erros ou problemas (Ferreira, 2009).  

 Foi nesta perspetiva que se construiu um plano de autoavaliação para os alunos do 1º 

ciclo do ensino básico, isto é, criar instrumentos que permitissem às crianças refletirem sobre o 

seu processo de aprendizagem, tendo um papel ativo neste, de modo a que fossem capazes de 
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se autorregular, escolhendo as melhores estratégias de aprendizagem para desenvolverem os 

seus pontos fortes e corrigirem ou colmatarem os seus pontos fracos. 

 Os instrumentos elaborados para estes alunos foram grelhas de autoavaliação. As 

grelhas de autoavaliação dizem respeito a tabelas onde se faz o registo da sua autoavaliação 

escrita relativamente às tarefas desenvolvidas na sala de aula.  

 A primeira escola onde decorreu o estágio foi na escola da Abobadela, onde foi utilizada 

uma grelha de autoavaliação a uma turma do 2º ano de escolaridade, na qual os alunos tinham 

que referir o que aprenderam, os temas relativos às aprendizagens e o que tinham que melhorar 

relativamente a esses temas. Esta grelha era a seguinte: 

 

Figura 7: Grelha de autoavaliação aplicada a alunos do 2º ano do 1º CEB. 

 



52 

 

 Apesar da aparente simplicidade da tabela, os alunos da turma do 2º ano apresentaram 

muitas dificuldades em preenchê-la. Tal pôde dever-se ao facto de estes ainda não estarem 

familiarizados com o processo de autoavaliação, ou seja, serem capazes de refletir sobre as suas 

próprias aprendizagens.  Há que referir que ao longo da aplicação dos instrumentos, estes eram 

analisados ao pormenor de modo a perceber a sua adequação e o modo como se devia agir. 

Devido à professora responsável da Escola da Abobadela ter entrado de baixa médica, houve a 

necessidade de trocar de escola, pelo que foi aconselhado, devido às dificuldades anteriormente 

sentidas, a não usar este instrumento. Assim foram introduzidas novas grelhas de avaliação que 

fossem mais ajustadas à natureza dos trabalhos desenvolvidos.  

 Ainda na Escola da Aboadela foram elaboradas, em conjunto com a professora titular, 

grelhas de autoavaliação sobre os seguintes temas: comunicação oral (anexo 4), descoberta de 

si mesmo (anexo 5) e geometria (anexo 6). Infelizmente, estas tabelas nunca chegaram a ser 

aplicadas uma vez que foi no momento em que se teve que fazer a mudança de local de estágio 

devido à já referida baixa médica da professora titular.  

 No final de cada semana das duas de responsabilização individual realizada na Escola 

da Abobadela tive ainda de estimular os alunos a avaliarem o plano semanal em conselho de 

cooperação (anexo 7), que consistiu no questionamento da turma sobre o que tinha sido feito, 

ou não na semana que tinha acabado. Com este instrumento pretendeu-se que, além de uma 

reflexão individual, as crianças fossem capazes de levar a cabo uma reflexão coletiva, cobrindo 

os vários aspetos dos planos das suas aulas. As crianças respondiam, então, se essa tarefa tinha 

sido feita, se não tinha sido feita, ou se deveriam continuar a fazer na semana seguinte. Nestas 

duas semanas verificou-se uma notória diferença. Se na primeira semana os alunos 

apresentavam algumas dificuldades em lembrar-se sobre o que se tinha trabalhado, sendo que 

lembrar-se do que se fez é, talvez, uma condição importante para recordar as dificuldades. Com 

o trabalho desenvolvido durante a semana no âmbito da autoavaliação, no segundo momento 

de avaliação do Plano Semanal, observou-se que as crianças começavam a identificar o que 

tinha sido feito e, ao mesmo tempo, referiam o que tinham gostado mais, o que acharam mais 

difícil e o que tinha que ser melhorado. 

  É importante referir que a professora titular da turma da Escola da Abobadela trabalhava 

com o modelo pedagógico do MEM e, por isso, todos os meses os alunos avaliavam o seu 



53 

 

trabalho, refletindo se os objetivos traçados foram ou não por eles atingidos. Esta avaliação era 

feita através da avaliação do Plano Individual de Trabalho (anexo 8).  

 Durante as semanas de responsabilização individual foi ainda proposto aos alunos a 

realização de um trabalho de grupo, trabalho esse que implicou a pesquisa em diversas fontes. 

Foi pedido para que cada elemento de cada grupo autoavaliasse o seu desempenho na realização 

desse trabalho, através do preenchimento de um diário do percurso de pesquisa (anexo 9), e 

também no final foi pedido que avaliassem o trabalho apresentado (anexo 10), e que fizessem 

a sua autoavaliação geral do seu desempenho no trabalho de pesquisa (anexo 11). Durante a 

realização desse trabalho foi ainda pedido aos alunos que preenchessem uma tabela de diário 

de percurso de pesquisa (Anexo 12).  

 Ainda na escola da Abobadela, os alunos fizeram a sua autoavaliação relativamente ao 

seu desempenho em leitura, nas disciplinas do 2º ano e também em relação ao seu 

comportamento, responsabilidade e participação, como se pode observar no anexo 13. As 

autoavaliações variaram desde o Muito Bom ao Não Satisfaz. 

Na escola das Árvores, usei grelhas de autoavaliação no âmbito das disciplinas de 

Português, Matemática e Estudo do Meio. Nessas grelhas de autoavaliação estavam associados 

conteúdos das diferentes áreas curriculares, em que as crianças tinham que assinalar um X em: 

“sei”, “não sei”, “ainda tenho dificuldades” (anexo 14). Devido à clara e objetiva identificação 

dos diferentes conteúdos, estas tabelas obrigavam a que as crianças refletissem especificamente 

sobre os itens nelas constantes e sobre o que conseguiram aprender nas aulas, sobre as suas 

principais dificuldades e sobre os seus principais pontos fortes. Esta foi uma tarefa que, na 

generalidade, foram muito bem aceite pelos alunos. Ao promover estes momentos de 

autoavaliação e de reflexão, para além de consciencializar os alunos das suas capacidades e 

dificuldades, o professor teve a oportunidade de orientar a sua prática educativa e de corrigir 

possíveis situações de insucesso. A utilização deste instrumento de avaliação permitiu, então, 

compreender as aprendizagens que foram desenvolvidas pelos alunos, verificando, ao mesmo 

tempo, que alguns deles ainda não tinham adquirido todos os conteúdos pretendidos, mostrando 

ainda terem algumas dificuldades. No entanto, nesta escola, apenas foi realizada uma semana 

de responsabilização individual, não tendo tido tempo para desenvolver mais atividades junto 

destes alunos. 
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Considerações Finais  

Ao longo da elaboração do presente relatório de estágio, pude realizar um exercício de reflexão 

sobre as aprendizagens desenvolvidas e também as situações experienciadas nos diferentes 

contextos do estágio, quer ao nível do Pré-escolar, quer ao nível do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Este estágio significou um crescimento pessoal e profissional uma vez que foi a ponte perfeita 

entre os conteúdos teóricos apreendidos durante o mestrado e a realidade da prática profissional 

do professor e toda as especificidades que esta profissão envolve.  

Como seria de esperar, deparei-me com muitas duvidas e dificuldades, que foram colmatadas 

com a ajuda do orientador e também das professoras das turmas nas quais estagiei. A primeira 

dificuldade que senti foi na adaptação da minha linguagem para crianças tão novas, 

especialmente ao nível do Pré-escolar. Felizmente, por via de ajuda da educadora e também 

pela observação da mesma, ao longo do tempo essa dificuldade foi cada vez menos sentida, 

tendo no fim desenvolvido uma boa relação com todas as crianças. A adequação das atividades 

também se revelou uma dificuldade, tendo mesmo acontecido a situação de, numa turma do 2º 

ano do 1º ciclo, as crianças terem muitas dificuldades em preencherem uma grelha de 

autoavaliação, tendo essa, posteriormente, sido posta de lado, para não ser novamente utilizada, 

construindo-se outra grelha que me pareceu mais adequada. Por fim a gestão do tempo foi 

também uma grande dificuldade para mim, o que as vezes parecia impossível conseguir fazer 

tudo atempadamente, de modo a cumprir os objetivos que foram propostos por mim e para mim.  

Apesar destas dificuldades, considero que esta componente prática do mestrado foi de extrema 

importancia para mim, visto que, com o passar das semanas de estágio, fui me afirmando cada 

vez como professora, ou seja, fui-me sentindo cada vez mais segura e confiante perante os 

alunos, que começaram a olhar para mim como mais uma professora, respeitando-me e 

obedecendo-me, o que no inicio não acontecia. Saber lidar com as diferentes características das 

crianças, individualmente e também a interação destas em grupo, mais do que uma dificuldade, 

foi sentida por mim como um desafio. Quanto mais conhecia e conviva com as diferentes 

turmas, mais percebia a sua dinâmica e assim mais facilmente arranjava estratégias para que as 

aulas e as atividades realizadas com o intuito de autoavaliação se realizassem da melhor 

maneira. No entanto, devo referir, que as turmas em que estagiei eram turmas bastante bem-

comportadas (apesar de alguma agitação qu 
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crianças do Pré-escolar), muito simpáticos e divertidos, considerando-me uma pessoa de sorte 

nesse aspeto.  

Estes estágios são muito importantes para haver a adequação entre a teoria e a prática, sendo 

que, é com a prática que o conhecimento é ampliado. Devido à falta de experiência, normal 

nesta fase, surgem várias inseguranças e problemas, que muitas vezes parecem difíceis de 

resolver. No entanto, e só com esta interação com a realidade é que se consegue desenvolver 

soluções adequadas, através da reflexão, da pesquisa e da troca de ideias com outros 

profissionais da mesma área.  

No que concerne à processo de autoavaliação dos alunos propriamente dita, penso que os 

resultados obtidos foram bastante positivos, uma vez que os alunos começaram a ter consciência 

que possuem um papel ativo no seu processo de aprendizagem, tornando-se mais ativos, tendo 

gosto pela realização de atividades desta natureza. Também foi possível verificar que foi 

promovida autonomia e autoestima junto destes alunos, visto que, mesmo os alunos que 

apresentavam mais dificuldades gostavam de participar nas atividades de forma autónoma. 

Penso que consegui com que estes alunos tenham desenvolvido a prática da reflexão sobre as 

suas próprias ações, devendo esta começar desde de tenra idade, preparando-os para uma 

sociedade que dá, cada vez mais, importância às práticas autoavaliativas.  

Assim, e tendo em conta o presente estágio e as conclusões retiradas do mesmo, posso afirmar 

que a autoavaliação é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento do pensamento 

das crianças, devendo, por isso, ser uma prática a adotar por todos os educadores e professores 

do Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.  
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Anexo 1 – Tarefa da Carochinha 
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Anexo 2 – Tarefa “Copo de Água” 
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Anexo 3 – Sinais de Trânsito  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Anexo 4 – Tabela de Autoavaliação “Comunicação Oral” 
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Anexo 5 – Tabela de Autoavaliação “Descoberta de Si Mesmo” 
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Anexo 6 – Tabela de Autoavaliação “Geometria” 
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Anexo 7 – Tabela “Plano Semanal” 
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Anexo 8 – Plano Individual de Trabalho 
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Anexo 9 – Avaliação do trabalho de pesquisa apresentado  
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Anexo 10 – Avaliação do Trabalho de Pesquisa 
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Anexo 11 – Percursos de Pesquisa (Autoavaliação Global) 
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Anexo 12 – Diário do Percurso de Pesquisa  
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Anexo 13 – Auto e Heteroavaliação dos alunos do 1º ciclo da Escola da Abobadela  
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Anexo 14 – Grelha de Autoavaliação 
 

 


