
 
 

Saiba mais sobre … Avaliação das Aprendizagens 

Sugestões de livros: 

 

Avaliação das Aprendizagens e Sucesso Escolar 

Autora: Maria Assunção Flores 

Editora: De Facto Editores 

 

Esta obra pretende assumir-se como um contributo para o conhecimento das políticas 
de avaliação das aprendizagens dos alunos e questionar lógicas e dinâmicas de 
implementação, procurando perceber as tendências e os desafios no panorama 

internacional e também no nosso país. Entre outras questões, procura-se responder às 
seguintes interrogações: Qual é papel ou contributo dos testes/exames nacionais na 
avaliação e aprendizagem dos alunos? Que conceções de avaliação e de aprendizagem 
estão subjacentes às políticas de avaliação das aprendizagens dos alunos? O que nos 
dizem os quadros normativos da avaliação? De que modo os sistemas de avaliação 
informam os sistemas educativos, mormente no que concerne ao desenvolvimento do 
currículo e à melhoria das aprendizagens dos alunos? O que nos diz a investigação neste 
domínio? Estas são algumas interrogações que estiveram na génese deste livro, o qual 
integra um conjunto de contributos oriundos de diferentes países e continentes. 

 

Avaliar para Aprender 

Relatos de experiências de sala de aula do pré-escolar ao ensino secundário 

Autores: Leonor Santos, Teresa Bondoso, Sónia Dias, Fernanda Rio, Otília Moreirinha, 

José Manuel Varandas, Paulo Dias, Jorge Pinto e Filomena Leite Pinto  

Editora: Porto Editora 

 

A avaliação das aprendizagens é uma das áreas da competência profissional do 
professor. A forma como se pratica não é neutra e influencia de forma determinante a 
aprendizagem dos alunos. Muitos são os professores que procuram desenvolver 
práticas de avaliação formativa, muito embora haja ainda uma distância entre o que se 
deseja e o que se faz. Este afastamento é explicado pelas dificuldades que se colocam 
no terreno no desenvolvimento destas práticas. 
A obra Avaliar para Aprender - Relatos de experiências de sala de aula do pré-escolar ao 
ensino secundário apresenta diversas práticas de avaliação formativa em sala de aula, 
através da discussão de aspetos teóricos e de relatos de práticas. Em particular, aborda-
se o papel do erro no processo de aprendizagem, alguns procedimentos de práticas 
avaliativas do professor, como a definição e negociação de critérios de avaliação e o 
feedback, o uso de um instrumento, o portefólio, e ainda práticas avaliativas centradas 
no aluno, como a coavaliação e a autoavaliação. Os relatos de práticas em sala de aula 
cobrem todos os níveis de escolaridade do ensino não superior, sendo, a partir do 2.º 
ciclo, respeitantes à aula de Matemática. O destaque dado a esta disciplina assume 
particular relevância visto Portugal estar, na atualidade, a viver uma reforma curricular 
no ensino básico. 



 
Esta obra resulta do trabalho desenvolvido no Projeto AREIE (Avaliação Reguladora do 

Ensino e Aprendizagem). Trata-se de uma publicação com relevância e utilidade para 

públicos em contextos diversos: professores, formação de professores, investigadores e 

estudantes de pós-graduação. 

As abordagens teóricas combinadas com as implicações resultantes dos relatos de sala 

de aula que se apresentam são um dos pontos fortes deste livro. Espera-se que esta 

obra possa contribuir para o desenvolvimento de práticas avaliativas intencionalmente 

pensadas para servir a aprendizagem, de forma esclarecida e determinada. 

 

Avaliação 

Da Excelência à Regulação das Aprendizagens: Entre Duas Lógicas 

Autor: Philippe Perrenoud  

Editora: Artmed Editora 

 

Este livro mostra a complexidade do problema da avaliação, o qual se deve à diversidade 

das lógicas em questão, aos seus antagonismos, ao facto de a avaliação estar no âmago 

das contradições do sistema educativo e, constantemente, na articulação da seleção e 

da formação, do reconhecimento e da negação das desigualdades. A relação entre 

avaliação e decisão é um dos fios condutores dos vários textos que se encontram no 

livro: a avaliação jamais é analisada em si mesma, mas sim como componente de um 

sistema de ação. 

 

Avaliação das Aprendizagens dos Alunos 

Autor: António José Antunes de Almeida  

Editora: Chiado Books 

 

Avaliação da aprendizagem em educação "online": Fundamentos, interfaces e 

dispositivos, relatos de experiências 

Autores: Marco Silva e Edméa Santos 

 

Sugestão de artigos: 

 

Avaliação das Aprendizagens: Desafios às teorias, Práticas e Políticas  

Professor Doutor Domingos Fernandes 

https://core.ac.uk/download/pdf/12425253.pdf 

 

Avaliar para incluir e melhorar as aprendizagens: práticas, obstáculos e possibilidades 

Professora Doutora Marília Cid 

https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/22848/1/AVALIAR%20PARA%20INCL

UIR%20E%20MELHORAR%20AS%20APRENDIZAGENS.%20PR%C3%81TICAS%2C%20OB

ST%C3%81CULOS%20E%20POSSIBILIDADES.pdf 

 

Avaliação para as aprendizagens: Uma estratégia para a diferenciação pedagógica 

https://core.ac.uk/download/pdf/12425253.pdf
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/22848/1/AVALIAR%20PARA%20INCLUIR%20E%20MELHORAR%20AS%20APRENDIZAGENS.%20PR%C3%81TICAS%2C%20OBST%C3%81CULOS%20E%20POSSIBILIDADES.pdf
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/22848/1/AVALIAR%20PARA%20INCLUIR%20E%20MELHORAR%20AS%20APRENDIZAGENS.%20PR%C3%81TICAS%2C%20OBST%C3%81CULOS%20E%20POSSIBILIDADES.pdf
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/22848/1/AVALIAR%20PARA%20INCLUIR%20E%20MELHORAR%20AS%20APRENDIZAGENS.%20PR%C3%81TICAS%2C%20OBST%C3%81CULOS%20E%20POSSIBILIDADES.pdf


 
Dr. Jorge Pinto - Instituto Politécnico de Setúbal 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21913/1/Avalia%c3%a7%c3%a3o%20par

a%20as%20aprendizagens%20-%20pp.%201-10.pdf 

 

A avaliação da aprendizagem na educação pré-escolar. O portefólio da criança 

Professora Doutora Amélia Marchão e Dra. Ana Cristina Presumido Fitas - Instituto 

Politécnico de Portalegre 

https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/6529 

 
 

Sugestão de vídeos: 

 

Avaliação para as, e das, aprendizagens e qualidade da educação nas salas de aula – 

Webinar da Direção-Geral da Educação - Professor Doutor Domingos Fernandes 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-

qualidade-da-educacao-nas-salas-de-aula 

 

Projeto MAIA - Webinar - Ideias e práticas para as aprendizagens, o ensino e a avaliação 

https://www.youtube.com/watch?v=Sffl6JfNzc4&t=2375s 

 

Projeto MAIA - Webinar - Feedback, critérios e classificações para melhorar as 

aprendizagens  

https://www.youtube.com/watch?v=rLcMklRq8tA&t=4048s 

 

A avaliação das aprendizagens em debate -  Domingos Fernandes 

https://www.youtube.com/watch?v=ehOu3-ZssPk 

 

Avaliação das Aprendizagens - propostas e estratégias de ação - Ariana Cosme, Daniela 

Ferreira e Louise Lima 

https://www.youtube.com/watch?v=TQE6C3bJh8I 

 

Práticas de avaliação na aprendizagem online - José lagarto 

https://www.youtube.com/watch?v=rc98UJ6NpkU 

 

Webinar DGE - Avaliar para melhorar aprendizagens e resultados - Isabel Fialho e Helena 

Parreira 

https://www.youtube.com/watch?v=Piu29qN_Nbk 

 

18.º Encontro Digital LeYa Educação - Avaliação por rubricas - Carlos Pinheiro 

https://www.youtube.com/watch?v=TwhcnUCosJg 

 

A avaliação focada nas aprendizagens dos alunos - Anabela Serrão 

https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-focada-nas-aprendizagens-dos-alunos 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21913/1/Avalia%c3%a7%c3%a3o%20para%20as%20aprendizagens%20-%20pp.%201-10.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21913/1/Avalia%c3%a7%c3%a3o%20para%20as%20aprendizagens%20-%20pp.%201-10.pdf
https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/6529
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-qualidade-da-educacao-nas-salas-de-aula
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-para-e-das-aprendizagens-e-qualidade-da-educacao-nas-salas-de-aula
https://www.youtube.com/watch?v=Sffl6JfNzc4&t=2375s
https://www.youtube.com/watch?v=rLcMklRq8tA&t=4048s
https://www.youtube.com/watch?v=ehOu3-ZssPk
https://www.youtube.com/watch?v=TQE6C3bJh8I
https://www.youtube.com/watch?v=rc98UJ6NpkU
https://www.youtube.com/watch?v=Piu29qN_Nbk
https://www.youtube.com/watch?v=TwhcnUCosJg
https://webinars.dge.mec.pt/webinar/avaliacao-focada-nas-aprendizagens-dos-alunos

