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AVALIAÇÃO DE 
UM CENÁRIO DE 
APRENDIZAGEM 
Documento desenvolvido no âmbito do Projeto 
Technology Enhanced Learning @ Future Teacher 
Education Lab, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (PTDC/MHC-CED/0588/2014). 
A função de avaliar corresponde a uma análise 
cuidada das aprendizagens conseguidas face às 
aprendizagens planeadas, o que se vai traduzir 
numa descrição que informa professores e 
alunos sobre os objetivos atingidos e aqueles 
onde se levantaram dificuldades. 
 
É um processo essencial que permite sustentar 
tomadas de decisão reguladoras do processo de 
ensino e de aprendizagem contribuindo para 

uma aprendizagem eficaz e, consequentemente, 
melhores resultados.  
 
Na implementação de cenários de aprendizagem 
deverão estar presentes mecanismos de 
avaliação ao longo de todo o processo, 
contribuindo para a reflexão crítica e 
autorregulação das aprendizagens. 
 
Poderão ser considerados diferentes propósitos 
de avaliação: diagnósticos, formativos e 
sumativos. 
 
A avaliação deverá ser realizada ao longo da 
implementação do cenário, considerando a 
colaboração, a interação, os produtos e 
subprodutos desenvolvidos, bem como os seus 
processos de desenvolvimento pelos alunos. 
Deverão ser considerados mecanismos que 
garantam processos de auto e heteroavaliação, 
individual e por grupos. 
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O feedback desempenha uma função essencial 
na avaliação. Um feedback relevante e imediato 
promove a autonomia dos alunos e a 
autorregulação dos seus próprios processos de 
aprendizagem, permitindo ainda ao professor 
refletir e promover a adaptação das estratégias e 
metodologias de acordo com as necessidades 
dos alunos. 
 
Para que seja realmente eficaz deve ser 
cuidadosamente desenvolvido, claro, detalhado, 
orientador e tão imediato quanto possível, de 
modo a permitir que os alunos atuem sobre ele, 
potencializando uma intervenção atempada no 
processo de ensino-aprendizagem.  
 
Fornecendo informações úteis e que orientem os 
alunos a melhorar o seu desempenho futuro 
pode ajudá-los a tornarem-se em aprendentes 
autorregulados e reflexivos. 
 
Quanto mais descritivo e orientador for, maior 
autonomia e capacidade de autorregulação 
proporciona. A função orientadora, também 
designada por feedforward, está associada às 
ações sugeridas aos alunos perante a receção do 
feedback. 
 
Enquanto o feedback incide sobre o desempenho 
atual, o feedforward olha para a próxima tarefa, 
oferecendo orientação construtiva sobre como 
fazer melhor em trabalhos futuros. A 
combinação dos dois garante que a avaliação 
tem um impacto eficaz sobre o desenvolvimento 
da aprendizagem. 
 
Como instrumentos poderão ser utilizadas listas 
de verificação, grelhas de observação, registos de 
notas, rubricas, questionários, entre outros. 
O processo avaliativo poderá ainda ser 
suportado por diferentes registos como o áudio, 
fotografias ou vídeo, desde que seja garantido o 
cumprimento do regulamento de proteção de 
dados. 
 


