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1. Introdução 

 

“A avaliação constitui um processo de ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso 

escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas.” (Decreto-Lei nº 17/2016) 

 

“A avaliação tem como objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num 

processo contínuo de intervenção pedagógica.” (Decreto-Lei nº 17/2016) 

 

Assim, os resultados de aprendizagem (aquilo que se espera que o aluno seja capaz de saber, compreender e fazer 

no final do processo de aprendizagem em termos de Conhecimentos, Aptidões e Atitudes) revestem-se de uma 

importância fundamental para todos os intervenientes do processo educativo (alunos, 

docentes/formadores, pais e encarregados de educação) e em última instância para o tecido 

empresarial que acolhe/emprega o aluno. 

 

Os critérios gerais de avaliação em vigor na EPAV têm por base a lei em vigor, nomeadamente:  

 O Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de Julho; 

 A Portaria 74-A/2013 de 15 de Fevereiro; 

 Decreto –Lei nº 17/2016 de 4 de Agosto: 

 O Quadro Nacional de Qualificações, no que concerne ao nível 4 de qualificação. 

 

Os critérios gerais de avaliação apresentam-se como referenciais comuns da Escola Profissional 

Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV), sede (Colares) e polo (Peniche) e a sua operacionalização 

é da responsabilidade dos conselhos de turma, das áreas curriculares e de cada 

docente/formador Devem ser considerados na definição dos critérios específicos de cada 

disciplina e módulos/UFCD e integrar os descritores que apontam para desempenhos 

específicos e avaliáveis que os alunos deverão evidenciar para que os objetivos se considerem 

cumpridos, tendo sempre em conta o perfil de desempenho à saída do curso.  

 

 

2. Avaliação nos cursos profissionais 

 

“A avaliação (nos cursos profissionais) incide sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a 

desenvolver em todas as disciplinas de todas as componentes de formação. Incide ainda sobre 

os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil de desempenho à saída do curso.” 
(Portaria 74-A/2013) 

 

O modelo de avaliação dos cursos profissionais consiste num sistema de estrutura modular, o 

qual permite organizar a formação de forma flexível, através de unidades de 
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aprendizagens/competências (módulo/UFCD) passível de avaliação e validação autónoma, 

integradas num todo coeso (disciplinas). 

 

No âmbito dos cursos profissionais são utilizadas as seguintes modalidades de avaliação: 

 Avaliação diagnóstica; 

 Avaliação formativa; 

 Avaliação sumativa. 

 

 

Avaliação diagnóstica – Realiza-se no início de um processo de aprendizagem (em cada 

módulo/UFCD) e tem como a função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões 

e atitudes dos alunos (pré-requisitos – competências que o aluno deve ter no inicio de cada módulo/UFCD), com vista 

à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações 

identificadas (estratégias pedagógicas diferenciadas). 

 

Avaliação formativa – Está presente ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem e 

visa introduzir, neste processo, momentos de avaliação da atividade desenvolvida (ocorre 

durante a realização das tarefas e atividades). Assim, atendendo aos objetivos delineados no 

início do módulo/UFCD, a avaliação formativa permite diagnosticar e avaliar, do ponto de vista 

cognitivo e comportamental, a forma como o aluno vai acompanhando o processo de 

ensino/aprendizagem. O aluno tem uma participação ativa neste processo, devendo assumir 

um papel responsável na condução e na autorregulação dos seus percursos formativos. Ao 

docente/formador a avaliação formativa fornece informações importantes sobre a eficácia das 

estratégias utilizadas, permitindo-lhe introduzir em tempo útil as alterações consideradas 

adequadas, isto é, permite-lhe a reorientação de estratégias pedagógicas diferenciadoras, 

adequadas às características e aos perfis de aprendizagens dos alunos, aos seus saberes, 

perceções, estilos de aprendizagem, sentimentos, entre outros aspetos. 

 

Avaliação sumativa - tem como principal função a classificação e a certificação, traduzindo-se 

na formulação de um juízo globalizante sobre as aprendizagens realizadas e as competências 
(capacidade para mobilizar os conhecimentos, as aptidões e as atitudes em contextos de trabalho, educação e desenvolvimento 

pessoal) adquiridas pelo aluno; 

 

A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores sendo que, a publicação em 

pauta, só terá lugar quando o aluno atingir a classificação mínima de 10 valores; 

A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do docente/formador 

e do aluno, sendo posteriormente ratificada em reunião do Conselho de Turma; 

 

Compete ao docente/formador organizar e proporcionar de forma participada a avaliação 

sumativa de cada módulo/UFCD, de acordo com as realizações e os ritmos de aprendizagem 

dos alunos; 

 

A avaliação sumativa incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho (FCT) e integra, 

no final do 3º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 
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3. Intervenientes na Avaliação 

 

Intervêm no processo de avaliação: 

 O docente/formador que leciona o módulo/UFCD (heteroavaliação vertical); 

 O aluno (autoavaliação); 

 Os restantes alunos da turma (heteroavaliação horizontal), se o docente/formador 

assim o entender; 

 Outros elementos exteriores à escola que tenham participado no processo de 

ensino/aprendizagem (heteroavaliação externa), sendo exemplos deste tipo de 

avaliação os elementos empresariais que acompanham a FCT e/ou que integrem júris 

de PAP; 

 O conselho de turma, enquanto elemento de ratificação das classificações. 

 

4. Domínios de avaliação e descritores de nível de desempenho 

 

Na EPAV o processo de avaliação tem em vista, o alcançar por parte do aluno, do perfil de 

desempenho estabelecido para o profissional da área do curso em que está inserido (aquilo que o 

aluno deve ter aprendido no final do curso / aquilo que o profissional deve ser capaz de realizar no posto de trabalho de forma 

competente). 

 

Assim, o processo de avaliação dos resultados de aprendizagem está estruturado em três 

domínios, reconhecidos no quadro nacional de qualificações: Conhecimento, Aptidões e 

Atitudes. 

 
Conhecimento Aptidões Atitudes 

Acervo de factos, princípios, teorias e 
práticas relacionadas com um domínio 
de estudos ou de actividade profissional. 

A capacidade de aplicar o conhecimento 
e utilizar os recursos adquiridos para 
concluir tarefas e solucionar problemas. 
Pode ser cognitiva (utilização de 
pensamento lógico, intuitivo e criativo) e 
prática (implicando destreza manual e o 
recurso a métodos, materiais, 
ferramentas e instrumentos) 

A capacidade para desenvolver tarefas e 
resolver problemas de maior ou menor 
grau de complexidade e com diferentes 
graus de autonomia e responsabilidade. 

 

Os resultados de aprendizagem associados a estes domínios são os correspondentes ao nível 4 

do quadro nacional de qualificações. Estes descritores são genéricos, têm um caracter 

orientador e devem ser entendidos de forma global. 

 

 

 Conhecimento Aptidões Atitudes 

 
 
 
 

Nível 4 (QNQ) 

Conhecimentos factuais teóricos em 
contextos alargados numa área de 
estudo ou de trabalho 

Uma gama de aptidões 
cognitivas e práticas 
necessárias para conceber 
soluções para problemas 
específicos numa área de 
estudo ou de trabalho 

Gerir a própria actividade no quadro 
das orientações estabelecidas em 
contextos de estudo ou de trabalho, 
geralmente previsíveis, mas 
susceptíveis de alteração. 
Supervisionar as actividades de rotina 
de terceiros, assumindo 
determinadas responsabilidades em 
matéria de avaliação e melhoria das 
actividades em contexto de estudo ou 
de trabalho. 
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Para que o processo de avaliação seja claro e objectivo, para todos os intervenientes, foram 

definidos para cada domínio os respectivos descritores e o peso que cada um terá na avaliação 

sumativa. 

 

 Domínio do conhecimento 

 

Neste domínio espera-se que o aluno saiba e compreenda: Factos, conceitos, princípios e 

procedimentos específicos de uma dada área de estudos ou de trabalho, interpretando, 

selecionando, analisando a informação dada para aplicar no contexto geralmente previsível e 

estruturado, mas sujeito a alterações imprevistas, que implicam capacidade de alteração à 

mudança. 

 

Objetos de avaliação (o que quero que os meus alunos aprendam): 

Conhecimentos e competências específicas de cada 
módulo/disciplina; 
Domínio da língua portuguesa. 

 

O peso deste domínio na avaliação sumativa do módulo é de: 35% 

 

 Domínio das aptidões 

 

Neste domínio espera-se que o aluno seja capaz de: Realizar tarefas e resolver problemas 

específicos, relativos à conceção, planeamento, execução ou controlo, utilizando uma gama de 

aptidões cognitivas e práticas, fundamentais e amplas, numa dada área de estudo ou de 

trabalho. 

 

Objetos de avaliação (o que quero que os meus alunos aprendam): 

Aptidões e competências específicas de cada módulo/disciplina; 
Domínio da língua portuguesa. 

 

O peso deste domínio na avaliação sumativa do módulo é de: 35% 

 

 Domínio das atitudes 

 

Neste domínio espera-se que o aluno esteja preparado para: Gerir a sua atividade, no quadro 

de orientações pré-estabelecidas (sob supervisão geral), assumindo responsabilidade pelas 

suas realizações e com autonomia limitada à tomada de decisão e resolução de problemas de 

natureza técnica. 

Assumir a responsabilidade de supervisão e avaliação de atividades de rotina de terceiros 

(individualmente). 

 

Critérios a avaliar: 

Assiduidade; 
Pontualidade; 
Relacionamento interpessoal; 
Trabalho em equipa; 
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Iniciativa; 
Autonomia; 
Responsabilidade; 
Criatividade; 
Capacidade critica; 
Empreendedorismo; 
… 
Nota1: de acordo com o módulo podem ser avaliados estes ou outros parâmetros 
entendidos como pertinentes. 
Nota 2: cada parâmetro tem de ser avaliado individualmente. 

 

O peso deste domínio na avaliação sumativa do módulo é de: 30% 

 

 

Quadros síntese: 

 
Quadro 1 

 
           Quadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listagem para identificação de características dos descritores – Nível 4 QNQ 

Profundidade do conhecimento Fundamental 
Tipo de conhecimentos (predominância) Factual, conceptual e procedimental 
 
Processo cognitivo (predominante) 

Interpretar, selecionar, relacionar, adaptar a 
informação para a aplicar numa área de estudo 
(modulo/disciplina) ou trabalho (FCT) 

Complexidade das tarefas Realizar tarefas e resolver problemas específicos 
(tarefas de conceção, planeamento, execução e 
controlo) 

Aplicação do conhecimento Aplicar informação, regras, métodos, ferramentas, 
materiais e conceber soluções para problemas 
específicos da área de estudo ou de trabalho 

Profundidade e amplitude das aptidões a utilizar Aptidões cognitivas fundamentais e amplas 
Grau de responsabilidade pelas suas realizações Utilizar critérios pré-definidos na identificação e 

resolução de problemas complexos 
Grau de responsabilidade pelas realizações de 
terceiros 

Supervisionar as atividades de rotina de terceiros, 
assumindo responsabilidades em matéria de 
avaliação e melhoria 

Grau de Autonomia Autonomia limitada à tomada de decisão e 
resolução de problemas de natureza técnica 

Âmbito do exercício Numa área de estudo (modulo/disciplina) ou 
trabalho (FCT) 

Previsibilidade e complexidade do contexto Geralmente estável e estruturado, mas requer 
capacidade de adaptação 

Domínio Peso na avaliação  

Conhecimento 35%  
100% Aptidões 35% 

Atitudes 30% 
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5. Níveis de desempenho e respetivos descritores  

 

 

Níveis desempenho/descritores Classificação 

 
 
 
 
 

Muito Bom 

Conseguiu atingir na totalidade os objetivos estabelecidos e 
desenvolve com rigor e muita qualidade as ações que 
evidenciam ter adquirido as competências transversais e 
específicas. Expressa-se corretamente de forma oral e escrita. 
É sempre responsável cumprindo com empenho e brio todas as 
tarefas nos prazos solicitados, é assíduo, pontual, utiliza sempre 
os materiais requeridos. Apresenta uma atitude correta perante 
todos os elementos da comunidade educativa manifestando uma 
cidadania ativa. Trabalha em equipa, possui iniciativa, apoia o 
trabalho dos outros. Manifesta elevada capacidade, de reflexão 
crítica, criativa, de autonomia, proatividade e espírito 
empreendedor. 

 
 
 
 
 

18 a 20 valores 

 
 
 
 
 

Bom 

Conseguiu atingir a maior parte dos objetivos estabelecidos e 
realiza com qualidade as atividades que evidenciam ter adquirido 
grande parte das competências transversais e específicas. 
Expressa-se sem dificuldades de forma oral e escrita. Evidencia 
grande responsabilidade, cumprindo com empenho as tarefas 
solicitadas nos prazos estabelecidos, é quase sempre assíduo, é 
pontual, utiliza sempre os materiais requeridos. 
Apresenta uma atitude correta perante todos os elementos da 
comunidade educativa. Trabalha em equipa, possui iniciativa. 
Revela um espírito crítico relativamente estruturado, 
criatividade, autonomia, proatividade e empreendedorismo. 

 
 
 
 
 

14 a 17 valores 

 
 
 
 
 

Suficiente 

Conseguiu atingir uma parte dos objetivos estabelecidos e 
desenvolve de forma satisfatória as atividades que evidenciam 
ter adquirido as competências transversais e específicas. 
Expressa-se razoavelmente de forma oral e escrita. É 
responsável, cumpre com as tarefas solicitadas, quase sempre 
nos prazos estabelecidos. É relativamente assíduo e pontual. 
Utiliza com regularidade os materiais requeridos. Apresenta uma 
atitude correta perante todos os elementos da comunidade 
educativa. 
Trabalha em equipa. Revela capacidade de reflexão, alguma 
criatividade, autonomia e proatividade. 

 
 
 
 
 

10 a 13 valores 

 
 
 
 
 

Insuficiente 

Não conseguiu atingir os objetivos apresentando muitas 
dificuldades quer no domínio dos conhecimentos quer nas 
competências que era pretendido que atingisse. Demonstrou 
dificuldades na interação e na expressão oral 
e/ou escrita. Por vezes não é responsável, não cumpre com as 
tarefas solicitadas, não cumpre prazos, não é assíduo nem 
pontual, não traz os materiais requeridos. Por vezes apresenta 
uma atitude não muito correta perante todos os elementos da 
comunidade educativa. Revela dificuldade em trabalhar em 
equipa, intervindo negativamente no trabalho dos outros. 
Não traduz capacidade de reflexão crítica, evidenciando falta de 
autonomia e proatividade. 

 
 
 
 
 

0 a 9 valores 
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Os descritores, de nível de desempenho foram estabelecidos de modo a tornar o processo de 

avaliação mais transparente, permitindo operacionalizar as evidências de aprendizagem 

quanto ao nível pretendido. Na avaliação formativa, durante todo o processo deve-se 

privilegiar o feedbak em termos de nota qualitativa e não quantitativa, que permita ao aluno 

reorientar o seu percurso de aprendizagem 

 

Nota: Os descritores estão definidos de forma generalista. As áreas curriculares e/ou os 

docentes/formadores têm que quantificar/clarificar os descritores aquando do preenchimento 

do documento critérios de avaliação, em função da disciplina ou modulo/UFCD. 

 

 

6. Avaliação formativa – Tabela de escalas 

 

Na avaliação formativa pode ser utilizada uma escala qualitativa ou uma escala quantitativa, 

aplicando-se a seguinte correspondência entre escalas: 

 

Escala Quantitativa Escala Qualitativa 

18 a 20 valores Muito Bom 
14 a 17 valores Bom 
10 a 13 valores Suficiente 

0 a 9 valores Insuficiente 

 

 

7. Instrumentos de avaliação 

 

Toda a avaliação tem de ser operacionalizada e permitir um registo, tanto para o professor 

como para o aluno. A utilização de instrumentos de avaliação diversificados, credíveis (fiáveis), 

mensuráveis e adaptados aos resultados de aprendizagem, são fundamentais para a r e 

sucesso do aluno. 

 

Instrumentos de avaliação utilizados na EPAV: 

Trabalho projecto; 
Portefólio; 
Teste/mini-teste; 
Trabalhos individuais/grupo; 
Trabalhos de pesquisa; 
Fichas de trabalho; 
Relatórios e textos; 
Trabalhos de casa; 
Questionários escritos e orais; 
Participação oral; 
Apresentações de trabalhos; 
Autoscopia; 
Simulações; 
Participação em actividades; 
Provas físicas de modalidades desportivas; 
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Caderno diário; 
Grelhas de observação; 
Testes 2 fases; 
Teste on-line 
… 
Nota 1: de acordo com o módulo podem ser usados estes ou outros instrumentos de 
avaliação. 
Nota 2: Os alunos têm de ser informados atempadamente do(s) instrumento(s) de 

avaliação e dos respectivos descritores. 
 

 

Estes instrumentos devem ser escolhidos de acordo com a natureza das atividades e das 

tarefas propostas no âmbito de cada módulo/UFCD e devem permitir recolher e registar as 

informações sobre o processo de aprendizagem de cada aluno. 

 

8. Operacionalidade 

 

A operacionalidade dos critérios de avaliação é da responsabilidade de cada 

docente/formador; área curricular e do conselho de turma. 

 

 As áreas curriculares elaboram os critérios de avaliação para as respectivas disciplinas, 

tendo em conta: os resultados de aprendizagem esperados, estabelecidos nos 

referenciais dos módulos/disciplinas que compõem o curso, e as orientações contidas 

no presente documento. 

 

 Os docentes/formadores que lecionam disciplinas sem área curricular elaboram os 

critérios de avaliação, individualmente (se for lugar único) ou em conjunto com os 

docentes/formadores que leccionam a mesma disciplina, tendo em conta o 

estabelecido no ponto anterior. 

 

 Os critérios de avaliação, sempre que se justifique, devem ser pensados ao 

módulo/UFCD e não à disciplina. 

 

 Os critérios de avaliação têm que estar em consonância com o perfil de desempenho 

de cada curso. 

 

 Os critérios de avaliação têm obrigatoriamente que ter descritores e instrumentos de 

avaliação associados. 

 

 Os critérios de avaliação têm de ser entregues, em documento da EPAV, à direção 

pedagógica e arquivados nos respectivos dossiers pedagógicos. 

 

 Os critérios de avaliação e os instrumentos de avaliação têm de ser do conhecimento 

dos alunos. Estes devem ser explicitados no início de cada módulo/UFCD. 
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Este documento e os seus anexos, foram aprovados em reunião de Conselho Pedagógico aos 

cinco dias do mês de setembro de 2017 

 

 

 

 

Celisa Afonso 

Presidente da Direção Pedagógica 
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Anexo I 

 

Principais tipos e subtipos de dimensões do Conhecimento 
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Anexo II 

 

Principais tipos e subtipos de dimensões dos Processos Cognitivos 
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Anexo III 

 

Quadro-resumo de Operações Mentais 
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Anexo IV  

 

Conteúdos e atividades de aprendizagem 

 

 

Conteúdos  Atividades de Aprendizagem 

Factuais Repetições verbais 

Concetuais  Experiências  

Procedimentais Aplicações e Exercícios 

Atitudinais  Experiências + Comportamentos afetivos  

 

 

 

 

Anexo V 

 

Exemplos de verbos para a descrição dos subdomínios das aptidões e atitudes 

 

 

 

Aptidões   

Amplitude e 
profundidade  
Compreensão  

Elaborar, construir, Desenvolver, preparar Manipular, Operar, Desenhar, 
reparar, transportar, Observar, Utilizar, Ajustar, Montar, Introduzir, 
Conceber 

Atitudes  

Autonomia e 
Responsabilidade 

Colaborar, Assegurar, Ser Responsável por, Supervisionar, Monitorizar, 
Gerir, Mediar, Decidir, Avaliar, Criar, Aconselhar, Negociar 

Capacidades 
Relacionais  

Comunicar, Estabelecer relações interpessoais, Trabalhar em Equipa 

 

 

 

 


