
SINTESE DAS RESPOSTAS ABERTAS DO QUESTIONÁRIO 

Nas suas práticas curriculares que alterações mais significativas introduziu nos 
últimos quatro anos? A – Ao nível da planificação 
- “Um pouco mais de minúcia” 
-“As planificações vão sofrendo alterações ao longo dos anos, até mesmo de 
ano lectivo para ano lectivo. Tem a ver com o tipo de alunos, o seu ritmo de 
aprendizagem, as turmas e a sua heterogeneidade. Tem também a ver 
com o manual utilizado” 
-“Seleccionar os conteúdos que permitam mais facilmente desenvolver as 
competências definidas para final do 3º ciclo” 
-“Adequação da gestão da planificação às diferentes turmas” 
-Utilização de novas estratégias e recursos” 
-“Realizar uma adequação de alguns conteúdos ao nível etário dos alunos. 
-“Adaptação dos Programas ao nível dos alunos” 
-“Não registei alterações nas planificações dos últimos 4 anos” 
-“Não se verificaram alterações” 
-“Neste momento frequento uma acção de formação dos novos programas de 
L. Portuguesa, onde se dão novas orientações para a planificação. Estou, pois, 
a aprender novos métodos. A perspectiva é a anualização e planificação 
face a cada turma.” 
-“Procurei ter mais em atenção os ritmos de aprendizagem dos alunos, em 
função das competências a desenvolver” 
-“Nenhuma alteração ( a planificação é modificada conforme o manual 
adoptado)” 
-“Planificação realizada em grupo disciplinar, tendo como ponto de partida 
conteúdos não leccionados no ano transacto e aos quais será dada prioridade; 
Avaliação diagnóstica da turma; - Ensino direccionado para o 
desenvolvimento de competências ajustadas ao programa; Valorização da 
articulação disciplinar, partindo do conhecimento prévio para a 
construção de novos saberes” 
-“A linha pedagógica de trabalho tem sido alterada. Pretende-se desenvolver os 
vários domínios (compreensão do oral, da escrita e do Cel) com situações 
reais. O objectivo é levar os alunos a apropriarem-se criticamente dos 
novos conteúdos e aplicá-los na vida prática” 
-“Uma planificação mais direccionada para o desenvolvimento de 
competências na área da leitura, da escrita, da compreensão, expressão oral e 
do conhecimento explícito da língua. Uma maior valorização dos níveis de 
desempenho dos alunos de forma a torná-los mais autónomos e competentes. 
-“Nenhumas” 
-“Atribuição de menos horas na abordagem dos conteúdos. Introdução de 
novos recursos educativos” 
-“As planificações ao nível de cada aula foram aperfeiçoadas em função 
dos perfis dos alunos” 
-“Devido ao extenso conteúdo do programa, quase sempre a planificação é 
alterada” 
-“Passou a ter em conta o interesse das outras disciplinas e a não ser tão 
centrada na disciplina que lecciono.” 
-“Adaptei a planificação, sempre que necessário,  aos tempos lectivos 
seleccionados nos diferentes anos” 

Comentário [f1]: A planificação têm 

em conta os alunos a que é dirigida 

Comentário [f2]: Preocupação em 

cumprir e  ensinar o programa 

Comentário [f3]: A planificação tem 

em conta a aplicação do saber e do 

desenvolvimento de competências 

Comentário [f4]: Preocupações de 

Adequação 

Comentário [f5]: Preocupações de 

articulação 



-“Seleccionei/desenvolvi estratégias e instrumentos de avaliação mais 
adequados aos programas e aos alunos” 
-“Não efectuei alterações significativas” 
-“Planificação por competências e planificação integrada (atendendo aos três 
ciclos” 
-“Não houve alterações. Na grelha de planificação a alteração mais significativa 
foi a indicação das competências gerais, específicas essenciais. São mais 
detalhadas têm cada vez mais informação” 
-“Dar maior importância às competências essenciais para a progressão dos 
alunos para os níveis de ensino seguintes nomeadamente 9º e 10º anos.” 
-“Utilização das TIC nos inúmeros documentos de planificação exigidos pela 
tutela” 
-“Preparação de planos e planificações de trabalho para as respectivas aulas e 
diversificação de materiais” 
-“Comprimento da planificação de acordo com os interesses dos alunos” 
-“Preparação de mais actividades em equipa” 
-“Nenhumas por falta de carga horária” 
-“Introdução de actividades/estratégias mais variadas.”  
-“Tentar adequar a planificação às necessidades/gostos/motivação dos alunos” 
-“Tenho planificado mais as aulas e as actividades extra curriculares em 
conjunto com outros colegas de grupo e de departamento” 
-“Aumento do uso dos TIC na elaboração dos planos, assim como a 
desvalorização do pormenor e, em contrapartida valorização da articulação 
entre unidades temáticas” 
-“Uma utilização mais frequente e eficaz de ferramentas informáticas” 
-Trabalho a nível de grupo com os restantes professores de matemática” 
-“Redução dos conteúdos a leccionar e a redução de obras integrais a analisar; 
Dedicar mais tempo à produção de escrita” 
-“Adaptação em função do nível da turma” 
“Quase nenhumas” 
-“Selecção de textos mais apelativos/adaptados ao tipo de alunos” 
-“Generalização de métodos; mais exemplos práticos aplicados à vida 
quotidiana” 
-“Planificação centrada nas necessidades dos alunos” 
-“Não fiz grandes alterações” 
-“Uma planificação adaptável à diversidade da turma e às suas características” 
-“Ao nível da planificação foram sendo feitas algumas alterações. Ela é feita, 
todos os anos, de acordo com a tipologia de turma/alunos que encontro” 
-“Adequação ao contexto escolar onde lecciono” 
-“Planifiquei de acordo com competências, descritores de desempenho, 
conteúdos e metas de aprendizagem.” 
-“contextualizar o desenvolvimento de conteúdos, de modo que os objectivos 
incluam interpretação de situações reais.” 
-“Outras actividades lúdicas como a música e o cinema.” 
-“- Maior importância ao cumprimento dos Programas com ênfase nos 
conteúdos mais prováveis de sair em exame. - Planificações informatizadas de 
forma a permitir reaproveitamento. - passei a usar mais os manuais escolares” 
-“Planificação mais cuidada relativamente às Unidades Didácticas em grupo 
disciplinar nos três níveis de ensino” 
-“ adequação dos materiais à turma” 
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-“ Tentar elaborar uma planificação que possa ser cumprida e não uma 
planificação onde a principal preocupação sejam os conteúdos programáticos” 
-“ Relacionar sempre os conteúdos programáticos a leccionar” 
-“ Todos os anos a planificação é revista e adaptada. Até porque, como 
contratada, e podendo leccionar do 7º ano de escolaridade ao 12º ano de 
escolaridade, todos os anos são níveis, escola e alunos diferentes”. 
-“ Sistematização e aperfeiçoamento da planificação dos conteúdos em função 
do desenvolvimento das competências de acordo com o QUERC” 
-“ Adequar a planificação `a especificidade da turma, tendo em atenção a 
interdisciplinaridade” 
-“ Gestão e flexibilização do currículo” 
-“ Planificações feitas em grupo quer anuais quer trimestrais” 
-“ Necessidades digitais individuais e colectivas dos alunos” 
-“ Maior utilização das TIC, assim como passei a dar maior ênfase ao 
desenvolvimento de competências” 
-“ Articulação curricular” 
-“construir a planificação com uma leitura mais fácil, simplificada e objectiva” 
-“planifico de forma diferente, devido á implementação dos novos programas” 
-“melhorei a gestão dos conteúdos dando relevância aos que terão 
continuidade no ensino secundário” 
Nas suas práticas curriculares que alterações mais significativas introduziu nos 
últimos quatro anos? B - Ao nível das estratégias de ensino 
-“Utilização das TIC – A escola foi equipada com computadores e projectores 
multimédia” 
-“A utilização de estratégias mais diversificadas não me limitando só ao uso do 
manual e do quadro” 
-“Maior preocupação e adequar as estratégias/actividades às turmas” 
-“Adequação das características às situações concretas – 
Espaço/Tempo/Contexto – de cada turma”. 
-“Utilização com mais frequência do trabalho em oficina na sala de aula, 
nomeadamente no que diz respeito à escrita. Partir sempre do conhecimento 
dos alunos para introduzir novas situações” 
-“ Recurso a estratégias mais centradas no desenvolvimento de competências e 
no saber fazer (aulas com actividades práticas ou de experimentação” 
-“mantive as mesmas estratégias” 
-“Desenvolver a oralidade na sala de aula com mais frequência” 
-“A introdução/aumento da utilização de recursos multimédia implica uma 
alteração nas estratégias no sentido de uma maior diversificação de fontes de 
conhecimento (Língua estrangeira); maior trabalho autónomo.” 
-“Utilização de estratégias diversificadas que tornem as aprendizagens 
significativas para os alunos” 
-“Com as novas tecnologias ao dispor do professor, as estratégias estão 
sempre em mudança, pois faz-se recurso a novos procedimentos relacionados 
com os recursos. Por outro lado, penso que na perspectiva de auto-avaliação 
sempre presente recorre-se mais a variadas estratégias de ensino” 
-“O uso das novas tecnologias como forma de diversificar e motivar os alunos 
como forma de diversificar” 
-“Tentei adaptar estratégias diversificadas, motivadoras, com recurso às 
tecnologias educativas de informação e comunicação”   
-“A realização de testes orais e “listering” 



-“Diversificação das estratégias de ensino com particular enfoque nas novas 
tecnologias; - Recurso à audição e interpretação de textos gravados, 
proporcionando contacto directo com os autores; Sempre que possível recorrer 
à vivência dos alunos; -Sistematização dos conhecimentos adquiridos para 
facilitar as aprendizagens .-Valorização do conhecimento dos conhecimentos já 
adquiridos pelos alunos para desenvolvimento de novas competências ”  
-“ É difícil falar de estratégias usadas, uma vez que estamos constantemente a 
adoptar novas estratégias e /ou a reformulá-las. Tudo é desenvolvido 
consoante a turma, o PCT e o perfil de cada aluno”  
-“Solicitação dos alunos; actividades de pré-leitura e pós-leitura; valorização da 
exposição oral dos temas para desenvolvimento e capacidade de comunicação. 
Trabalho de pesquisa em livros e internet; Análise de textos variados.    
-“Individualizado, chamada de atenção para erros comuns e exercício mais 
práticos” 
-“Utilização das novas tecnologias; Utilização do trabalho colaborativo/pares; 
Realização de trabalhos e respectiva apresentação pelos alunos” 
-“As estratégias foram diversificadas aumentando a componente multimédia, 
nomeadamente a plataforma Moodle, o e-mail e a escola virtual”     
-“Fichas de trabalho. Trabalhos de casa”    
-“Construção de actividades motivadoras para que os conteúdos programáticos 
possam ser trabalhados, ao nível conceptual, procedimental e atitudinal. Por 
exemplo jogos de simulação, webquest, actividades experimentais que 
coloquem o aluno na construção do seu próprio conhecimento (com 
horientação)”  
-“Adaptei sempre as estratégias ao nível de aprendizagem dos alunos da turma 
promovendo as aulas práticas e o ensino individualizado”  
-“Estratégias mais adequadas aos programas e aos alunos” 
-“Adequei as estratégias aos diferentes tipos de alunos” 
-“Mais tempo dedicado às iniciativas individuais. Aplicação dos conteúdos 
matemáticos às situações da vida real, cada vez mais diversificada” 
-“Trabalho colaborativo em permanência com colegas de grupo na definição, 
planificação e implementação de estratégias e construção de materiais” 
-“Tenho diminuído o tempo de exposição de conteúdos e introduzi mais 
actividade experimentais que os alunos aceitam muito bem e adquirem os 
conhecimentos muito mais facilmente.” 
-“Dar mais ênfase ao ensino da ciência a nível experimental ou utilizando 
simulações das experiências através de software apropriado ou recurso à 
internet” 
-“Gestão e controlo emocional para ajudar os alunos a recuperarem as 
carências afectivas e de estabilidade emocional. Tais estratégias visam criar um 
ambiente indispensável a uma boa aprendizagem.” 
-“A utilização mais frequente dos laboratórios para realização de actividades 
experimentais e a promoção da pesquisa individual/trabalho individual do aluno” 
-“Utilização de práticas de ensino diferenciado” 
-“Trabalho de grupo mais frequente” 
-“Ir ao encontro das necessidades individuais dos alunos. Mais disponível” 
-“Criar uma maior interacção professor/aluno e aluno/aluno” 
-“Uma interacção cada vez maior com alunos e outros colegas” 
-“Tenho utilizado novos recursos, mais motivadores para os meus alunos”. 
-“Maior aposta no trabalho cooperativo e no desenvolvimento da autonomia. 



Valorização de estratégias de articulação entre unidades temáticas. Também 
desvalorização das actividades expositivas”. 
-“Ensino mais individualizado; Valorização da avaliação formativa” 
-“Exercícios de auto e hetero-correcção de  textos e produção de textos em 
conjunto chamando a atenção para os conteúdos gramaticais aplicados” 
-“Recurso a tarefas direccionadas” 
-“Sempre que possível diferenciadas” 
-“Mais criativas e pró-activas. No entanto, já o faço desde que comecei a 
leccionar. Só cativando, ensinamos!” 
-Maior recurso às TIC novas tecnologias; Maior valorização/implementação de 
actividades de escrita na sala de aula; Implementação de Parcerias 
pedagógicas” Tentativa de individualizar o mais possível o ensino” 
-“Utilização de tecnologia, nomeadamente quadros interactivos e internet” 
-“Jogos didácticos interactivos on-line” 
-“Não fiz grandes alterações” 
-“Estratégias que implicam o aluno na construção do seu conhecimento” 
-“Trabalho de pares – apoio aluno-aluno” 
-“As estratégias são sempre adaptadas ao público-alvo e vão sendo 
reformuladas, ao longo do ano lectivo, de acordo com os objectivos alcançados 
e feedback dado pelos alunos na auto e hetero-avaliação. Trata-se de um 
processo em constante mutação/adaptação” 
-“Procura e aplicação de novas estratégias.” 
-“Par além das habituais(relação aluno-prof-turma, a escola virtual e os 
computadores na pesquisa e tratamento da informação” 
-“Desenvolver e aplicar metodologias para desenvolver competências.” 
-“Fomentação da auto-estima. Computador” 
-“Maior utilização das novas tecnologias, nomeadamente escola virtual, 
geogebra, Sketchpad, power-point, applets” 
-“Maior aposta na transmissão de conhecimentos de forma mais lúdica e 
apelativa, tornando-os mais significativos e recurso mais frequente à 
metodologia de trabalho de grupo” 
-“Adequação das estratégias aos interesses dos alunos, actividades de cariz 
mais prático” 
-“ utilização mais frequente de trabalho colaborativo” 
-“ Motivar os alunos para o processo ensino-aprendizagem através de uma 
maior autonomia na construção dos saberes.” 
-“ Realizar actividades de motivação e de sistematização dos conteúdos 
programáticos” 
-“ As estratégias vão-se adequando ao tipo de aluno e meio onde 
trabalho.Sempre que possível trabalho por ABRP ou PBL, no entanto os alunos 
têm pouca autonomia não trabalhando com esta metodologia sempre. Sempre 
que as condições físicas permitem, por exemplo, desdobramento de turmas 
ounão, adapto o tipo de trabalho experimental”. 
-“ Trabalho cooperativo e mais autonomia dos alunos. Aprendizagem a partir da 
realização de projectos. Mais utilização das TIC, nomeadamente da plataforma 
Moodle” 
-“ Ensino mais diferenciado ,ritmo de aprendizagem mais lento” 
-“ Diferenciação de estratégias dentro da sala de aula” 
-“ Têm sido mais diversificadas” 
-“ Correio electrónico, docs, redes sociais” 



-“ A utilização das TIC, assim como maior aposta no trabalho prático e no 
desenvolvimento do trabalho cooperativo e autónomo” 
-“ Recurso ao digital” 
-“Articulação com actividades promotoras da leitura” 
-“mais interactivas e introdução dos meios informáticos” 
-“mais interactivas com a introdução das novas tecnologias” 
Nas suas práticas curriculares que alterações mais significativas introduziu nos 
últimos quatro anos? C – Ao nível dos recursos 
-“Utilização de computadores, quadro interactivo e projectores multimédia” 
-“A introdução de novas tecnologias” 
-“Elaboração de recursos mais diversificados” 
-“Adequação ao contexto da turma, aos recursos das salas, aos manuais e 
outras” 
-“Utilização mais frequentemente da internet, computador e quadro interactivo” 
-“Recurso à informática. Praticamente em todas as aulas apresento 
PowerPoint(s) aos alunos” 
-“Elaboração de recursos mais diversificados” 
-“Utilização dos meios audiovisuais” 
-“A maior utilização de recursos multimédia e tecnologias de informação – 
internet, computador de sala de aula/projector multimédia para trabalho 
conjunto; filmes e canções; gravações áudio e vídeo da internet e dos manuais 
escolares; visitas de estudo a Paris..” 
-“Utilização das TIC com maior frequência.” 
-“Novas tecnologias” 
-“Utilizei os novos recursos postos à disposição dos professores e que fazem 
apelo às tecnologias de informação e comunicação” 
-“Colocar fichas de avaliação na plataforma Moodle” 
-“Introdução das novas tecnologias que proporcionam um ensino mais dinâmico 
e voltado para o gosto dos alunos; 
-“Utilização de recursos audiovisuais: gravador, computador, jornais, revistas, 
música, jogos dramatização, entre outros.” 
-“Utilização das tecnologias de informação” 
-“Maior utilização das tecnologia (computador)” 
-“Novas tecnologias; internet, meios informáticos, videoprojector” 
-“Os recursos escritos como fichas, testes etc. foram melhorados. Aumento da 
utilização de apresentações electrónicas e da internet” 
-“Utilização de multimédia” 
-“Recurso às tecnologias de informação e comunicação. Uso de ferramentas 
que para além de motivarem os alunos, facilitem a divulgação e compreensão 
dos conteúdos programáticos. Recurso à plataforma Moodle como meio de 
comunicação entre mim e os meus alunos  e os Encarregados de Educação” 
-“Maior utilização das novas tecnologias como as simulações na internet” 
-“Vão mais ao computador na aula, escola virtual, testes de exames e 
intermédios” 
-“Utilização do computador na sala de aula” 
-“Utilização crescente de calculadora em detrimento da capacidade de cálculo 
numérico.” 
-“Trabalho colaborativo – não tão isolado; partilha de materiais” 
-“Passei a utilizar o quadro interactivo, fruto de uma acção que frequentei” 
-“Utilização das ferramentas multimédia no ensino das ciências” 



-“Utilização das TIC na sala de aula” 
-“A utilização da internet, moodle, ppt,. Youtube e facebook passou a ser 
frequente nas minhas aulas, como forma de chegar com maior facilidade aos 
alunos.” 
-“Utilização da escola virtual. Utilização de algum software relacionado com a 
disciplina (Matemática)” 
-“Sempre que possível as novas tecnologias” 
-“Recursos mais variados, designadamente a escola virtual e outros materiais 
de suporte informático” 
-“Maior variedade e mais incidência na informática e multimédia”. 
-“Comecei a trabalhar com o quadro interactivo e a recorrer ao manual virtual e 
a vídeos online para motivar os meus alunos. Tenho produzido algum material 
didáctico em conjunto com colegas de grupo”  
-“Maior utilização das TIC e promoção da reutilização de materiais nas diversas 
actividades práticas (essencialmente)” 
-“Utilização mais frequente de meios audiovisuais e multimédia” 
-“Utilização mais frequente de novas tecnologias (quadro interactivo, pesquisa 
na internet) 
-“Utilização de meios informáticos” 
-“Utilização de quadros interactivos” 
-“Informática” 
“-Utilização mais frequente das TIC e da plataforma Moodle” 
-“Tic e novas tecnologias" 
-“Utilização de quadros interactivos e software educativo” 
-“Escola Virtual” 
-“Utilização das TIC na sala de aula” 
-“ A consulta de documentos (informáticos ou livrescos)” 
-“Escola Virtual; Geogebra” 
-“Cada vez mais recorro às TIC e às plataformas de ensino à distância (Moodle, 
Blogs, Email, Skype, Internet, Quadro Interactivo). Os recursos são mais 
interactivos e dinâmicos, sendo, no entanto, usado ainda, o Manual Escolar” 
-“Aplicar e desenvolver novos conhecimentos ao nível das TIC.” 
-“Os computadores” 
-“utilizar TIC's, nomeadamente o moodle.” 
-“Computador, cds e dvds.” 
-“Maior utilização das TIC, nomeadamente quadros interactivos (quando 
instalados e a funcionar)” 
-“Recurso constante a apresentações multimédia” 
-“Maior utilização de recursos interativos e digitais.” 
-“ utilização mais frequente de internet” 
-“ O recurso às TIC como auxiliar das práticas lectivas”. 
-“ Recurso às novas tecnologias” 
-“ Tenho em casa, algumas coisas que preciso e por vezes não há. este ano já 
tive que comprar pilhas com voltagem específica para a parte experimental 
porque na escola não havia.” 
-“TIC” 
-“ Uso das novas tecnologias.” 
-“ Utilização de recursos multimédia” 
-“ Mais diversificados com a utilização da nova tecnologia - computador na sala 
de aula, manuais interativos, programas de trabalho como geogebra e outros, 



applets etc.” 
-“ Quadro interactivo, computadores individuais, videocâmaras” 
-“ A utilização das TIC.” 
-“ Recurso ao digital” 
-“maior utilização dos meios informáticos” 
-“introdução das novas tecnologias” 
 
Nas suas práticas curriculares que alterações mais significativas introduziu nos 
últimos quatro anos? D – Ao nível da avaliação 
-“Utilização de grelhas comuns, no âmbito do grupo disciplinar” 
-“Nos critérios de avaliação para além do conhecimento atende-se também às 
atitude e valores” 
-“ Criar mais situações de avaliação diagnóstica e formativa” 
-“Adequar aos alunos com NEE e/ outras.” 
 
-“Dar maior importância ao trabalho autónomo/pesquisa e ao trabalho produzido 
pelo aluno em sala (oficina)” 
-“Avaliação formativa mais vezes assim como avaliação diagnóstica” 
-“Criei mais situações diagnósticas e formativas” 
-“Menor exigência ao nível das competências” 
-“Não registei grandes alterações a não ser um cada vez maior cuidado nos 
registos da aula (grelha de avaliação de atitudes, participação oral e trabalho 
escrito)” 
-“Critérios de avaliação que atribuem um peso significativo à oralidade” 
-“Pratico mais avaliação formativa e a auto-avaliação” 
-“Diversificação dos elementos de avaliação de forma a poder corresponder aos 
vários tipos de aprendizagem e aos vários ritmos de alunos” 
-“Recorri à avaliação formativa para avaliar o próprio processo de 
ensino/aprendizagem” 
-“Preenchimento de grelhas de avaliação mensal” 
-“No final de cada unidade, promover a auto-avaliação para situar o aluno 
relativamente aos conhecimentos adquiridos; -Na avaliação final, para além dos 
testes de avaliação, devem ser contempladas todas as actividades realizadas; 
fichas de trabalho, participação nas aulas e nas actividades propostas, 
empenho e interesse demonstrados, bem como a assiduidade e pontualidade 
que passaram a ter um peso mais significativo”.  
-“Pretendemos levar o aluno a perceber que a aprendizagem é feita ao longo do 
ano, é um processo e um produto. Tudo o que fazem e como fazem é 
importante. É um processo que se concretiza no seu dia-dia”. 
-“Tenho vindo a optar por uma avaliação mais formativa, embora nunca 
esquecendo a sumativa” 
-“Maior exigência a nível científico e nas fichas de avaliação” 
-“Dar mais ênfase à componente atitudinal relativamente ao que acontecia no 
passado”  
-“Fiz a diversificação dos instrumento de avaliação de modo a avaliar um maior 
número de competências” 
-“Fichas formativas; fichas sumativas, observação directa das aulas, trabalhos 
individuais” 
-“Construção de instrumentos de avaliação diversificados, nomeadamente a 
avaliação por referencialização; A avaliação passou a ser mais abrangente e 



não se prende apenas com a avaliação de conceitos (testados por exemplo nas 
fichas de avaliação), mas engloba também capacidades atitudes que podem 
ser adquiridas ,por exemplo, pela realização do uma Webqueste” 
-“Construção e adaptação das grelhas de observação de aulas, trabalhos 
individuais e em grupo” 
-“Pesquisei e estudei para elaborar testes de competências semelhantes aos de 
exames nacionais” 
-“Avaliação diferenciada” 
-“Valorização das atitudes em detrimento dos conhecimentos” 
-“Criação de fichas de auto-avaliação formativa (individuais e de grupo) para os 
alunos; momentos formais de auto-avaliação nas aulas; fichas de observação 
diária sistemática dos desempenhos dos alunos” 
-“Valorizar mais os parâmetros relativos ao saber estar e do saber fazer em 
detrimento do saber” 
-“Grelhas de avaliação ponderadas de acordo com os critérios de avaliação” 
-“A avaliação passou a ter uma componente contínua mais acentuada. Houve 
uma diminuição da componente testes, passando a componente de 
participação, comportamentos, atitudes a ser mais valorizada.” 
-Utilização de critérios de avaliação definidos no grupo disciplinar”. 
“-Mais instrumentos de avaliação”. 
-“Mais atenta a todos os parâmetros, sobretudo da avaliação qualitativa” 
-“Diversificação de elementos” 
-“Constantemente a tentativa de diversificar, cada vez mais, os instrumentos de 
avaliação”  
-“Tenho utilizado um programa informático. – Regiprof. – para me ajudar a 
contabilizar os diferentes itens da avaliação. Introduzi actividades de listening 
nos testes sumativos.” 
-“Maior objectividade na recolha de elementos ( com a utilização dos TIC)  e 
maior diversificação de instrumentos de avaliação ( recolha de informações nos 
diferentes domínios e não só do conhecimento)”Frequentei também o resurso a 
instrumentos de auto-avaliação” 
-“Maior valorização da auto-avaliação do aluno” 
-“Diversificação dos instrumentos de avaliação” 
-“Recurso frequente à avaliação formativa” 
-“Avaliação formativa” 
-“A avaliação é dada tendo como maior peso as atitudes e valores, uma vez 
que os alunos cada vez menos estão motivados para a escola e não têm 
projectos futuros,  contudo as metas de sucesso são cada vez mais exigentes” 
-“Quase nenhunas” 
-“Avaliação formativa; auto e heteroavaliação no final das actividades 
desenvolvidas” 
-“Alargamento dos critérios de avaliação” 
-“Avaliação por competências” 
-“Avaliação aula a aula com mais rigor e mais registos” 
-“Uma consciencialização auto-reflexiva sobre o conhecimento formado e sobre 
a atitude tomada” 
“-Questões – aula “  
-“A avaliação é contínua e, também, adaptada a cada turma. Os critérios de 
avaliação passam pelos Domínios Cognitivo e Sòcio-Afectivo, tendo como 
indicadores a compreensão, a aquisição/aplicação de conhecimentos, o 
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desenvolvimento da autonomia, o interesse, empenho, responsabilidade e 
assertividade, entre outros mais específicos” 
-“Desenvolver novos meios de avaliação.” 
-“A auto e hetro-avaliação, formativa e sumativa”. 
-“melhorar a avaliação formativa.” 
-“Dar aos alunos a noção de responsabilidade de todos os seus actos escolares 
ou não e a valorização do saber pelo prazer de o fazer e não pela avaliação ou 
obrigação.” 
-“ passei a manter registos diários de trabalhos de casa, faltas de material, 
comportamento, etc - passei a usar mais momentos de avaliação sumativa” 
-“Utilização de grelhas em excel que permitem uma avaliação mais rigorosa e 
maior uso da avaliação formativa e de trabalhos de pesquisa individual ou em 
grupo” 
-“ Mais momentos de avaliação, utilização de grelhas de observação”. 
-“ sistematicamente avaliação formativa” 
-“ Valorizar todas as actividades realizadas pelos alunos e não só meramente 
os testes.” 
-“ Avaliação formativa com carácter mais sistemático.” 
-“ Este ano optei pela primeira vez fazer só um teste em cada período e fazer 
questões aulas de 15 em 15 dias para promover o estudo periódico e os 
resultados são positivos” 
-“ disseminação da avaliação pelas várias áreas do saber” 
-“ Uso maior da avaliaçao formativa” 
-“ Avaliação formal da oralidade” 
-“ Se os recursos e as estratégias são diversificadas a avaliação tem que ser 
também diversificada: inclui fichas de avaliação, trabalho de grupo ou individual, 
questão aula, composições matemáticas, etc” 
-“ Formativa” 
-“ Maior diversidade de instrumentos para recolha e registo de elementos de 
avaliação e maior recurso à auto-avaliação dos alunos” 
-“Valorização da avaliação formativa” 
-“mais formativa com recolha de informação de modo mais sistemático” 
-“diversificação dos instrumentos de recolha de dados para a avaliação” 

 

 


