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SUMÁRIO 

O presente relatório constitui uma nova oportunidade para apresentar à comunidade educativa, 

em particular e ao público, em geral, o trabalho desenvolvido em 2019 pela Inspeção-Geral da 

Educação e Ciência (IGEC), no âmbito da atividade Avaliação das aprendizagens dos alunos no 

ensino secundário, inserida no Programa Controlo do seu Plano de Atividades. Em 2019, a ação 

da IGEC, no âmbito da atividade referida, incidiu em 11 estabelecimentos de ensino que 

ministravam o ensino secundário, dez dos quais do ensino particular e cooperativo. 

 

Determinadas discrepâncias entre as classificações internas e externas são naturais e intrínsecas 

ao processo de avaliação, porém, os casos identificados anualmente através do indicador do 

alinhamento das notas internas da DGEEC, bem como a sua persistência ao longo do tempo, devem 

naturalmente ser alvo de análise, porquanto, não só pode estar em causa a qualidade, como 

também a equidade do serviço educativo prestado. De resto, a Recomendação n.º 6 ínsita no 

Parecer 3/2017 sobre Acesso ao Ensino Superior1, de 20 de março, do Conselho Nacional da 

Educação, refere que A utilização, no regime geral de acesso, das classificações internas do ensino 

secundário que apresentem desalinhamentos excessivos e persistentes necessita de verificação 

por parte da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. 

 

Com esta atividade a IGEC procura conhecer e questionar práticas de avaliação das aprendizagens 

dos alunos no ensino secundário, bem como compreender as razões das diferenças, significativas 

em algumas disciplinas, entre as classificações interna e externa no ensino secundário, nos termos 

do já citado indicador da DGEEC, contribuindo para um processo de avaliação de aprendizagens 

no ensino secundário mais rigoroso e para a redução dos desalinhamentos mais significativos.  

A concretização da atividade teve dois momentos fulcrais: 

▪ a intervenção propriamente dita (intervenção inicial), sempre presencial e realizada por 

uma equipa de dois inspetores, que tem uma duração normal de dois a três dias; e 

▪ a intervenção sequencial (presencial ou documental), para verificação do cumprimento das 

recomendações decorrentes da intervenção inicial. 

 

Elaborou-se, para cada escola intervencionada, um relatório com identificação dos aspetos mais 

significativos e recomendações. Posteriormente, verificou-se o grau de execução/cumprimento 

das recomendações efetuadas. 

 

Este relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos. O primeiro centra-se nos objetivos, 

metodologia e aspetos organizativos. No segundo, apresentam-se os principais resultados 

decorrentes da ação inspetiva nas 11 escolas intervencionadas. O terceiro capítulo incide sobre as 

recomendações ínsitas nos relatórios remetidos às escolas intervencionadas. No quatro capítulo 

faz-se uma apreciação da evolução do indicador das notas internas2 e do impacto da ação inspetiva 

 
1 Publicado no Diário da República n.º 88/2017, Série II de 2017-05-08. 

2
 Este indicador foi criado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). 
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na evolução deste indicador. Por último, no quinto capítulo, registam-se as principais conclusões 

e recomendações. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação das aprendizagens dos alunos que frequentam o ensino secundário, tem merecido, 

desde 2015, uma atenção muito cuidada por parte IGEC. Nesse ano, a IGEC interveio nesta 

temática através da realização de averiguações e inquéritos, que levaram à emissão de 

recomendações a escolas públicas e do ensino particular e cooperativo de nível não superior. 

Posteriormente, esta preocupação encontra-se materializada através da implementação, desde 

2017, da atividade de controlo Avaliação das Aprendizagens dos Alunos no Ensino Secundário. 

Todavia, seja por via da atividade inspetiva referida seja pelas queixas ou exposições apresentadas 

na Provedoria, os inspetores da IGEC são diariamente chamados a observar as práticas avaliativas 

adotadas nos contextos educativos e a interpelar os responsáveis pedagógicos, sem esquecer um 

contacto direto os alunos e os seus encarregados de educação. A atividade inspetiva em causa 

incide, estrategicamente, na avaliação das aprendizagens e visa contribuir para a qualidade do 

sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento relata os principais resultados obtidos no ano de 2019. Desde logo, será 

oportuno sublinhar que coexistiram no ensino secundário, em 2019, diversos diplomas sobre 

avaliação das aprendizagens. Assim, enquanto que para os 11.º e 12.º anos de escolaridade 

vigorava a Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 

de setembro, bem como o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, já no 

que diz respeito ao 10.º ano de escolaridade, os normativos anteriormente citados estavam 

revogados, respetivamente, pela Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto e pelo Decreto-lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho, na sua redação atual. Para as escolas que no ano letivo de 2017-2018 

integraram o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, em regime de experiência 

pedagógica, os princípios e regras orientadores da conceção, operacionalização e avaliação do 

currículo dos ensinos básico e secundário encontram-se estabelecidos no Despacho n.º 5908/2017, 

de 05/07. 

 

A avaliação das aprendizagens tem assumido uma incontestável centralidade nas políticas 

educativas e curriculares, sendo consensual o reconhecimento da sua importância no 

desenvolvimento do currículo e das aprendizagens. Bastante ligada aos contextos históricos e 

sociais, às distintas convicções político-filosóficas e aos propósitos a alcançar, a avaliação 

A atividade é desenvolvida pela IGEC desde 2017 com periocidade anual. Desde 2017, 

intervencionaram-se 35 escolas, situando-se a maioria (82,5%) na região norte 
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tornou-se atualmente objeto de severo escrutínio social, exigindo novas abordagens que 

acompanhem, também, os resultados da investigação.  

 

De resto, o quadro normativo recentemente aprovado (Decreto-lei 55/2018, de 6 de julho e 

Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto) salienta de forma coerente e reiterada, a avaliação como 

um processo ao serviço da melhoria das aprendizagens e do ensino 

 

Sendo certo que a avaliação não pode nem deve ser encarada como um processo isolado ou 

desligado do currículo e do desenvolvimento curricular, também é verdade que no atual contexto 

de autonomia e flexibilidade curricular a avaliação emerge como uma vertente estratégica para 

melhorar a qualidade das aprendizagens e o sucesso escolar. Neste contexto, sublinha-se a 

importância da implementação recente do Projeto MAIA (Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica) que ao visar contribuir para um incremento das 

competências e conhecimentos inerentes ao processo de avaliação das aprendizagens por parte 

dos professores e apoiar e acompanhar as escolas no desenvolvimento de projetos pedagógicos e 

didáticos em torno de práticas de avaliação formativa, feedback e participação, critérios de 

avaliação e processos de recolha de informação, concorrerá certamente para melhorar áreas 

frágeis no âmbito da avaliação das aprendizagens ainda presentes em muitos estabelecimentos de 

ensino. 

 

A avaliação faz parte integrante do processo de ensino e da aprendizagem e deve orientar-se para 

ajudar os alunos a aprender e a melhorar o que sabem e são capazes de fazer num contexto de 

grande complexidade, incerto e em contínua mutação. A investigação já realizada sugere 

claramente que a avaliação formativa não só contribui de forma inequívoca para melhorar as 

aprendizagens dos alunos em geral e, especialmente, daqueles que têm mais dificuldades, como 

também existem evidências de que os alunos, que frequentam aulas onde predomina a avaliação 

formativa, obtêm melhores resultados em exames e/ou provas externas do que os que frequentam 

aulas em que a avaliação sumativa é predominante (Black e Wiliam, 1998). 

 

Em linha com o exposto, a atividade de controlo Avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino 

secundário, enquadrada no âmbito das atribuições da IGEC, nomeadamente as consignadas na 

alínea c) do n.º 2 do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, é dirigida aos anos mais 

avançados da escolaridade obrigatória, concretamente ao nível do ensino secundário e centra-se 

no processo de avaliação das aprendizagens. Tem como objetivos conhecer e questionar as 

práticas de avaliação das aprendizagens dos alunos, bem como identificar e compreender as razões 

dos desalinhamentos significativos em algumas disciplinas, visando contribuir para um processo de 

avaliação de aprendizagens no ensino secundário mais rigoroso e para a redução dos 

desalinhamentos mais significativos. Naturalmente, não se pretende anular a diferença entre a 

classificação interna e externa, já que muitas diferenças são normais e decorrem do facto de 

estarmos perante diferentes modalidades de avaliação, com finalidades diferentes. Ademais, será 

de referir que as notas internas integram dimensões/parâmetros que não são nem podem ser 

avaliados em exames nacionais. 

 

Hoje parece claro que existe consenso entre os especialistas sobre o contributo da avaliação na 

melhoria das aprendizagens. Na realidade, para além da avaliação constituir um elemento 

essencial do processo de ensino e da aprendizagem, há um reconhecimento generalizado, 

sustentado por estudos empíricos, de que a qualidade e o sucesso dependem de variáveis ligadas 

à componente formativa da avaliação. A avaliação deve sustentar-se num processo continuo de 
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intervenção pedagógica que responda à diversidade dos alunos e estimule o seu interesse e 

motivação.  

 

A literatura específica releva a importância da avaliação formativa na melhoria da qualidade das 

aprendizagens e no sucesso dos alunos, nomeadamente nos resultados em exames e/ou provas 

externas. Os normativos em vigor que regulam a avaliação no ensino secundário, apontam para a 

necessidade de a avaliação contínua emergir como instrumento por excelência da avaliação 

interna e que a avaliação formativa deve privilegiar uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem. 

 

A atividade de controlo Avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino secundário centra-se no 

processo de avaliação dos alunos, desenvolvido em escolas quer públicas quer do ensino particular 

e cooperativo.  

 

Pretende-se, através da ação junto das escolas, bem como através da informação de retorno sob 

a forma de relatório com recomendações, contribuir para melhorar as dinâmicas de avaliação 

existentes. 

 

Em 2019 foram intervencionados 11 estabelecimentos de ensino aos quais se enviou o relatório da 

atividade com as principais conclusões e recomendações. Num segundo momento, solicitou-se às 

escolas intervencionadas que identificassem as medidas e ações de melhoria desenvolvidas face 

às recomendações plasmadas no relatório.  
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1. OBJETIVOS, METODOLOGIA E ASPETOS 

ORGANIZATIVOS 

1.1 Objetivos 

Com as atividades constantes do Programa II - Controlo, a IGEC pretende verificar a conformidade 

legal do funcionamento das unidades organizacionais e identificar fatores condicionantes da sua 

eficiência e eficácia.  

 

A atividade Avaliação das Aprendizagens dos Alunos do Ensino Secundário integra o programa 

Controlo do Plano de Atividades da IGEC para 2019 e tem como objetivos:  

 

• Conhecer e questionar as práticas de avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino 

secundário;   

 

• Identificar e compreender as razões das diferenças, significativas em algumas disciplinas, 

entre as classificações interna e externa no ensino secundário;  

 

• Verificar que fatores da organização escolar e do processo de ensino poderão explicar o 

maior afastamento, nas escolas, entre as notas internas e externas;  

 

• Contribuir para um processo de avaliação de aprendizagens no ensino secundário mais 

rigoroso e para a redução dos desalinhamentos mais significativos.  

 

 

1.2 Metodologia 

No ano de 2019, realizaram-se 11 intervenções em escolas pertencentes às três áreas territoriais 

de Inspeção da IGEC - QUADRO 1.  

 

QUADRO 1 − AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS INTERVENCIONADOS 

ÁREA TERRITORIAL 
DE INSPEÇÃO 

AGRUPAMENTOS 

INTERVENCIONADOS 

Norte 8 

Centro 1 

Sul 2 

Total 11 

 

 

As escolas intervencionadas localizam-se em 11 concelhos (ANEXO 1) com uma distribuição distrital 

evidenciada na FIGURA 1. 
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FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS 11 ESCOLAS INTERVENCIONADOS, POR DISTRITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As intervenções, efetuadas por uma equipa de dois inspetores, tiveram a duração de dois dias.  

Para o desenvolvimento desta atividade, recorre-se a metodologias qualitativas e quantitativas 

tendo em vista a triangulação da informação recolhida nas diversas fontes:  

 

▪ Análise documental: análise dos resultados escolares; atas dos conselhos de turma e 

conselho pedagógico e/ou estruturas/órgãos afins, planeamento, critérios de avaliação, 

outros documentos que a equipa inspetiva considere necessários.  

 

▪ Indicadores do alinhamento das notas internas do ensino secundário das escolas a 

intervencionar fornecidos pela DGEEC.  

 

▪ Reuniões/entrevistas de trabalho com: diretor do agrupamento de escolas ou escola não 

agrupada, diretor pedagógico; coordenadores de departamento; docentes que lecionam as 

disciplinas em análise e outros elementos da comunidade escolar que as equipas inspetivas 

e cada escola considerem necessários.  



 

 

 

13 

Fruto da intervenção é remetido à escola um relatório com as principais conclusões e 

recomendações. Após esta etapa ocorre uma intervenção sequencial (presencial ou documental), 

para verificação do cumprimento das recomendações decorrentes da intervenção inicial, 

habitualmente realizada por um só inspetor e com duração não superior a um dia.  

 

Os dados recolhidos na análise documental foram registados no Guião da atividade e constituíram 

o suporte informativo para a elaboração do Relatório enviado a cada escola, indicando as 

principais conclusões e recomendações. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Aspetos organizativos 

1.3.1 Seleção dos agrupamentos de escolas 

Foram intervencionadas 11 escolas, selecionadas entre as que tiveram maiores desalinhamentos 

para cima, nos termos do indicador da DGEEC, em 2018.  

 

O indicador do alinhamento das notas internas compara as classificações internas atribuídas pela 

escola aos seus alunos com as classificações internas atribuídas pelas outras escolas do país a 

alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. No cálculo deste indicador consideram-

se os exames nacionais do 12.º ano e do 11º ano, de todas as disciplinas, realizados na 1ª fase, 

para aprovação, pelos alunos internos da escola. Apenas se consideram as provas de exame 

classificadas com pelo menos 9,5 valores. 

 

No QUADRO 2 estão representadas as 11 escolas intervencionadas, bem como o seu posicionamento 

em relação ao valor do indicador alinhamento das notas internas das escolas não desagregado por 

disciplinas, expresso em desvio bruto médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por cada intervenção é remetido a cada escola um relatório, indicando as principais conclusões e 

recomendações.  
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QUADRO 2 - VALOR DO INDICADOR DO ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DAS ESCOLAS INTERVENCIONADAS NÃO 

DESAGREGADO POR DISCIPLINAS, DE 2018. FONTE: DGEEC.  

ESCOLAS INTERVENCIONADAS 

DESVIO BRUTO MÉDIO 

DA ESCOLA FACE ÀS 

OUTRAS ESCOLAS  
(EM VALORES 0 - 20) 

POSICIONAMENTO 

N.º DE PROVAS 

COM 

CLASSIFICAÇÃO 

POSITIVA 

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 2,78 3 100 

Colégio de Lamego 2,20 4 40 

Colégio Minerva 1,98 7 118 

Externato Carvalho Araújo 1,73 9 101 

Colégio Atlântico 1,72 10 71 

Colégio Internato dos Carvalhos 1,71 11 53 

Colégio Paulo VI 1,62 12 44 

Escola INED - Nevogilde 1,59 13 90 

Colégio Cidade Roda 1,75 15 90 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura 1,54 16 134 

Colégio São Gonçalo 1,50 18 102 

 

Com base nos dados ínsitos no QUADRO 2 conclui-se que em 2018 o indicador do alinhamento das 

notas internas nas 11 escolas intervencionadas varia entre 1,50 e 2,78. De acordo com a tipologia 

estabelecida pela DGEEC, decorrente do valor deste indicador, uma escola pode ser integrada 

numa das cinco categorias estabelecidas: Muito desalinhadas para cima - D ↑↑; Desalinhadas para 

cima - D ↑; Alinhadas - A →  ; Desalinhadas para baixo D  ↓ e Muito desalinhadas para baixo - D ↓↓ 3. 

Assim, em 2018, as 11 escolas intervencionadas integravam o grupo das escolas mais desalinhadas 

para cima. 

 
3 De acordo com a nota técnica do indicador do alinhamento das notas internas da DGEEC, consultada em 

http://infoescolas.mec.pt/Secundario/NI09.pdf, temos: 
 
D ↑↑ Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais altas do que as notas 
internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza 
estatística do desalinhamento para cima das notas internas nesta escola está entre as 10% mais fortes do país. 

 

D  ↑ Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais altas do que as notas 
internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza 
estatística do desalinhamento para cima das notas internas nesta escola está entre as 30% e as 10% mais fortes do país. 

 

A → Alinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão, em média, alinhadas com notas internas 
atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. 

 
D  ↓ Desalinhadas : As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais baixas do que as notas 
internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza 
estatística do desalinhamento para baixo das notas internas nesta escola está entre as 30% e as 10% mais fortes do país. 

 

D  ↓ ↓  Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais baixas do que as 

notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. Por 
outras palavras, a escola poderá estar a utilizar critérios de avaliação do desempenho escolar dos seus alunos mais 
exigentes do que os critérios utilizados na média das outras escolas. A certeza estatística do desalinhamento para baixo 
das notas internas nesta escola está entre as 10% mais fortes do país. 
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1.3.2 Seleção das disciplinas a analisar 

Na impossibilidade de analisar em detalhe o funcionamento de todas as disciplinas e dos respetivos 

departamentos curriculares, tomaram-se como critérios de decisão a exequibilidade da ação 

dentro do tempo disponível (2 a 3 dias por escola) e a importância das disciplinas no processo de 

candidatura ao ensino superior, nomeadamente o acesso a cursos considerados competitivos, ou 

seja, cursos com um elevado número de candidatos/cursos com médias muito altas de ingresso 

(e.g., Engenharia Física e Tecnológica, Engenharia Aeroespacial,  Engenharia e Gestão Industrial, 

Matemática Aplicada e Computação, Bioengenharia, Medicina, Farmácia, Medicina Veterinária, 

Medicina Dentária, Direito, entre outros). Neste âmbito, foi decidido que o enfoque desta análise 

deveria incidir em cinco disciplinas específicas - História B (código 723); Biologia e Geologia 

(código 702); Física e Química A (código 715); Português (código 639) e Matemática A 

(código 635) – e os respetivos departamentos.  

 

 

 

 

 

No QUADRO 3 apresentam-se os valores do indicador de alinhamento das notas internas (em unidades 

desvio padrão), do ano de 2018, por escola intervencionada e para cada uma das quatro disciplinas 

em análise. No ano de 2018, não se realizaram em nenhuma das escolas intervencionadas exames 

de História B. No ano de 2018, nos colégios Atlântico e Internato de Carvalhos não se realizaram 

exames de Português e Matemática (12.º ano de escolaridade) ou não se registaram provas com 

classificação positiva. 

QUADRO 3 – VALORES DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS (ANO DE 2018), POR DISCIPLINA. FONTE: DGEEC 

ESCOLA 
MATEMÁTICA 

A 
PORTUGUÊS 

BIOLOGIA 

E 

GEOLOGIA 

FÍSICA E 

QUÍMICA A 

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 3,22 3,23 1,66 2,99 

Colégio de Lamego 2,14 1,97 3,90 3,37 

Colégio Minerva 2,19 1,41 2,60 1,73 

Externato Carvalho Araújo 2,19 2,27 0,33 1,81 

Colégio Atlântico - - 1,87 1,54 

Colégio Internato dos Carvalhos - - 0,04 1,23 

Colégio Paulo VI 1,23 1,18 2,19 2,56 

Escola INED - Nevogilde 0,61 1,78 0,73 1,16 

Colégio Cidade Roda 1,43 2,94 -0,01 0,55 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura 1,88 0,32 3,04 2,54 

Colégio São Gonçalo 1,07 1,03 0 0,75 

Nesta atividade planeada, a ação da IGEC sustentou-se no princípio da intervenção seletiva, 

materializado na assunção de não ser possível recolher informação sobre todas as disciplinas, bem 

como no princípio da intervenção estratégica, concretizado pela seleção das disciplinas cuja 

centralidade e caráter estratégico no acesso ao ensino superior são sobejamente reconhecidos, tais 

como a Biologia e Geologia, a Física e Química, a Matemática e o Português. 
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Da análise do QUADRO 3 conclui-se que em cinco (Externato Carvalho de Araújo, Colégio Internato 

dos Carvalhos4, Escola INED, Colégio Cidade Roda e Colégio São Gonçalo) das 11 escolas 

intervencionas a disciplina de Biologia e Geologia não se encontra desalinhada para cima. 

O GRÁFICO 1 representa os valores do indicador de alinhamento, por escola e desagregado por 

disciplinas. Da análise do GRÁFICO 1, conclui-se que a disciplina de Física e Química A emerge como 

sendo a mais problemática, seguindo-se-lhe a de Português e que do conjunto das 11 escolas 

intervencionadas, o Colégio São Gonçalo é o menos desalinhado, seguindo-se-lhe a Escola Básica 

e Secundária de Paredes de Coura. Ao invés o Colégio da Associação Cultural e Recreativa de 

Fornelos é o mais desalinhado, seguindo-se o Colégio de Lamego. 

 
 

GRÁFICO 1 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS VALORES DO INDICADOR DO ALINHAMENTO (ANO DE 2018) DAS NOTAS 

INTERNAS, POR DISCIPLINAS. FONTE DGEEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Relatório de escola 

O Relatório enviado a cada uma das escolas intervencionadas apresenta-se estruturado em torno 

de dois aspetos: A – Principais conclusões; B - Recomendações. 

 
4
 Neste relatório a designação Colégio Internato dos Carvalhos e Colégio Internato Claret correspondem ao mesmo 

estabelecimento de ensino (houve mudança de denominação). 
 

Na amostra de escolas intervencionadas em 2019, as disciplinas de Física e Química A e Português 

são as mais problemáticas, não obstante a disciplina de Biologia e Geologia ser a que apresenta o 

maior valor do indicador do alinhamento das notas internas (3,90 no Colégio de Lamego). 
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2. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

2.1 Caracterização das escolas intervencionados 

As 11 intervenções incidiram numa escola da rede pública e em dez privadas. No QUADRO 4 

apresenta-se o número de alunos que frequentavam no ano letivo de 2018-2019 as cinco disciplinas 

em análise nos diferentes anos de escolaridade do ensino secundário nas escolas intervencionadas. 

 

QUADRO 4 - NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM AS DISCIPLINAS EM ANÁLISE, POR ANO DE ESCOLARIDADE 

 

 

2.2 Componentes da classificação interna e respetivas 

ponderações nas disciplinas em análise 

Para a categorização das componentes/critérios/fatores de classificação, utilizou-se a tipologia 

de Zabala (1998) e Coll et al. (2000). Para facilitar o entendimento desta tipologia, cada dimensão 

do conteúdo está relacionada a uma pergunta, com o propósito de alcançar as capacidades 

propostas nas finalidades educacionais, a saber: dimensão conceptual – o que se deve saber?; 

dimensão procedimental – o que se deve saber-fazer?; dimensão atitudinal – como se deve ser? 

(ZABALA, 1998, p. 31). Realça-se que este quadro de análise diz respeito a critérios de 

classificação e não a critérios de avaliação. 

 

No QUADRO 5 representa-se, para cada disciplina, a variação da ponderação das principais 

componentes internas/critérios de classificação observada nas escolas intervencionadas. 

QUADRO 5 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E RESPETIVO INTERVALO DE PONDERAÇÃO, POR ESCOLA INTERVENCIONADA 

DISCIPLINA 
CONCEPTUAL/COGNITIVO 

% 
PROCEDIMENTAL/PRÁTICO 

% 
ATITUDINAL 

% 
OUTRO/ORALIDADE 

% 

Português 80-55  20-0 30-20 

Matemática A 100-75  25-0  

Biologia e Geologia 70-45 30-25 25-0  

Física e Química A 75-60 30-25 10-0  

DISCIPLINAS TRIENAIS 
10. ANO 11.º ANO 12.º ANO 

N.º TURMAS N.º ALUNOS N.º TURMAS N.º ALUNOS N.º TURMAS N.º ALUNOS 

Português A 23 473 24 477 23 479 

Matemática 20 404 20 407 21 397 

       

DISCIPLINAS BIENAIS N.º TURMAS N.º ALUNOS N.º TURMAS N.º ALUNOS NA NA 

Biologia e Geologia 16 265 14 286 NA NA 

Física e Química 16 314 15 325 NA NA 

História B 1 3 0 0 NA NA 
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Da análise do QUADRO 5 conclui-se que a ponderação das diferentes componentes/fatores de 

avaliação é distinta no conjunto das escolas intervencionadas. Nas disciplinas de Biologia e 

Geologia e Física e Química A, predomina a ponderação de 60% para o domínio 

cognitivo/conceptual, 30% para o procedimental/prático e 10% para o atitudinal. Contudo, 

verificou-se que nem sempre foi explícita a ponderação de 30% para a componente prática destas 

disciplinas. No caso da disciplina de Português foi explícita a ponderação de, pelo menos, 20% no 

componente da oralidade.  

 

 

 

 

 

 

2.3 Divulgação dos critérios de avaliação 

Todas as escolas têm procedimentos de divulgação de matérias que elas consideram ser critérios 

de avaliação (ver nota de rodapé n.º 5) junto dos alunos e dos pais/encarregados de educação. 

Em regra, os docentes das distintas disciplinas informam oralmente os alunos dos critérios de 

avaliação. Em alguns casos, a informação também é prestada aos pais/encarregados de educação 

em reuniões gerais efetuadas no início do ano letivo e/ou publicitada na página web da escola ou 

ainda pelos diretores de turma em reuniões com os pais/encarregados de educação. Em algumas 

escolas os critérios de avaliação constam do regulamento interno. Em alguns casos, verifica-se 

ainda o envio dos critérios aos pais/encarregados de educação através do correio eletrónico. Ainda 

assim, verificou-se que em duas escolas intervencionadas se recomendou um aprofundamento da 

divulgação dos critérios de avaliação, designadamente nas suas páginas web. 

 

 

2.4 Aprovação dos critérios de avaliação 

Das 11 escolas intervencionadas, uma não tinha em funcionamentos os 10.º e 11.º anos de 

escolaridade e outra integrou o projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico 

e secundário, no ano escolar de 2017-2018. 

Em todas as escolas intervencionadas, verificou-se que no início do ano letivo de 2018-2019, os 

conselhos pedagógicos ou órgãos com atribuição semelhante (nas escolas do ensino particular e 

cooperativo) aprovaram, sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação5. 

 
5 Insta referir que a frase aprovaram, sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação não foi 

utilizada como sinónimo de aprovaram, sob proposta dos departamentos verdadeiros ou reais critérios de avaliação 
(negrito e sublinhado nosso) ou ainda que os critérios de avaliação aprovados sejam realmente verdadeiros critérios de 
avaliação. De facto, o que se verificou é que as escolas aprovaram matérias que elas consideram ser critérios de 
avaliação. É sobremodo importante assinalar que a noção de critério de avaliação não é unívoca, nem a sua definição é 
mansa e pacífica.  

Todavia, neste relatório, na linha do Projeto Maia, considera-se que os critérios são afirmações que se produzem a 
partir de elementos curriculares indispensáveis e que identificam o que se consideram ser as características ou os 
atributos que o desempenho dos alunos deve ter quando estão a trabalhar numa dada tarefa de avaliação.  

Ao invés do observado em anos anteriores, verificou-se que nas escolas intervencionadas os critérios 

de classificação nas disciplinas de Física e Química A e de Biologia e de Geologia integravam a 

dimensão prática ou experimental com um peso de 30% e na disciplina de Português a componente 

da oralidade com um peso de 20%. 
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Contudo, refira-se que no ano letivo de 2018-2019, no ensino secundário e no que diz respeito à 

avaliação das aprendizagens dos alunos coexistiam dois diplomas. Assim, no 10.º ano de 

escolaridade, encontrava-se em vigor a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. Ao invés, para os 

11.º e 12.º anos vigorava a Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, na sua redação atual. 

 

A nova Portaria, diferentemente da anterior, não impõe a obrigatoriedade, na disciplina de 

Português, da componente de oralidade ter um peso de pelo menos 20 % no cálculo da classificação 

a atribuir em cada momento formal de avaliação, bem como a componente prática ou 

experimental ter um peso mínimo de 30 % nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia 

e Geologia, nas disciplinas anuais de Biologia, de Física, de Geologia e de Química. 

 

Das 10 escolas intervencionadas com turmas do 10.º ano, 50% mantiveram os critérios de avaliação 

em vigor no ano letivo de 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Relação entre os critérios de avaliação das disciplinas do 10.º ano e o perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, estruturado em princípios, visão, valores 

e áreas de competências, constitui a matriz comum para todas as escolas, ofertas e modalidades 

educativas e formativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível 

curricular, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias 

dimensões do desenvolvimento curricular: o planeamento e a realização do ensino e da 

aprendizagem, bem como a avaliação interna e externa das aprendizagens dos alunos. 

 

Das dez escolas com turmas do 10.º ano de escolaridade, 60% definiram critérios de avaliação sem 

ter em conta o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - GRÁFICO 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os critérios de avaliação não são distribuições de ponderações ou de pesos por temas ou subtemas 

de um dado domínio ou unidade do currículo. São indicações claras acerca do que é importante 

aprender e, consequentemente, avaliar através de uma ou mais tarefas (Projeto MAIA). 

Destacam-se seis caraterísticas essenciais a considerar na elaboração de critérios, designadamente 

a clareza, a independência, a adequação, a completude, observável e devem permitir descrever 

níveis de desempenho (Brookhart, 2013). 
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GRÁFICO 2 – PERCENTAGEM DE ESCOLAS COM CRITÉRIOS ELABORADOS EM FUNÇÃO DO PERFIL DOS ALUNOS À SAÍDA DA 

ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do GRÁFICO 2 conclui-se que na maioria das escolas intervencionadas, os critérios de 

avaliação não tiveram em conta o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É 

indispensável que esta situação seja objeto de reflexão nas escolas, de forma a promover o 

desenvolvimento das competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória e das práticas de avaliação pedagógicas contribuírem para a melhoria das 

aprendizagens. 

 

 

2.4.2 Relação entre os critérios de avaliação das disciplinas do 10.º ano e as 

aprendizagens essenciais 

Consideram-se aprendizagens essenciais, como o conjunto comum de conhecimentos a adquirir, 

identificados como os conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado, indispensáveis, 

articulados conceptualmente, relevantes e significativos, bem como de capacidades e atitudes a 

desenvolver obrigatoriamente por todos os alunos em cada área disciplinar ou disciplina, tendo, 

em regra, por referência o ano de escolaridade ou de formação. 

 
GRÁFICO 3 – PERCENTAGEM DE ESCOLAS COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ELABORADOS TENDO EM CONTA AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do gráfico conclui-se que das dez escolas com turmas do 10.º ano de escolaridade, 

metade definiram critérios de avaliação sem ter em conta o as aprendizagens essenciais 
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2.4.3 Relação entre os critérios de avaliação das disciplinas do 10.º ano, perfis de 

aprendizagens e descritores de desempenho. 

O ponto 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto estabelece que “Nos critérios 

de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano de 

escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens 

Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória”. 

 

O GRÁFICO 4 mostra a percentagem de escolas intervencionadas com critérios de avaliação 

enunciando um perfil de aprendizagens, integrando descritores de desempenho. 

 
GRÁFICO 4 – PERCENTAGEM DE ESCOLAS COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ENUNCIANDO UM PERFIL DE APRENDIZAGENS, 

INTEGRANDO DESCRITORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triangulando a informação ínsita nos três gráficos anteriores (GRÁFICO 2, 3 E 4), conclui-se que as 

escolas têm dificuldades na elaboração dos critérios de avaliação em função dos pressupostos 

previstos nos pontos 1 e 2 da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. Assim, definir critérios de 

avaliação suportados em descritores de desempenho, de acordo com o nível de consecução, para 

os conhecimentos (saber), capacidades (saber fazer) e atitudes (saber ser/estar) e que tenham 

em conta as aprendizagens essenciais e as áreas de competências do referencial do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória é uma tarefa que importa aprofundar e generalizar. 

 

 

 

 

 

 

Elaborar critérios de avaliação, tendo em conta as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos, 

a partir dos quais se podem elaborar descrições dos níveis de desempenho, constitui um aspeto 

crítico que carece de melhorias significativas. 



 

 

 

22 

2.5 Os critérios de avaliação como referenciais comuns no interior 

da escola e sua operacionalização pelos conselhos de turma 

Não obstante na maioria das escolas intervencionadas os critérios de avaliação constituírem 

referenciais comuns no interior da escola, a informação recolhida revela que persiste confusão 

entre o conceito critérios de avaliação e o de critérios de classificação. 

 

 

2.6 Modalidades e instrumentos de avaliação 

2.6.1 Periocidade da avaliação diagnóstica 

No ano letivo 2018-2019, para os 11.º e 12.º anos de escolaridade, as diferentes modalidades de 

avaliação encontram-se plasmadas no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos 

Decretos-Leis números 91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro e 17/2016 de 4 de 

abril. De acordo com o ponto 1 do artigo 24.º deste diploma a avaliação da aprendizagem 

compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação 

sumativa. Já o ponto 1 do artigo 24.º - A, refere que A avaliação diagnóstica realiza-se sempre 

que seja considerado oportuno, sendo essencial para fundamentar a definição de planos didáticos, 

de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, 

de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 

O GRÁFICO 5 indica a percentagem de escolas intervencionadas que desenvolvem a modalidade de 

avaliação diagnóstica de forma regular ou não. 

 
 

GRÁFICO 5 – PERCENTAGEM DE ESCOLAS EM QUE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA É REALIZADA REGULARMENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante todas as escolas intervencionadas realizarem avaliação diagnóstica no início do ano 

letivo, destas, 45,5% não adota este procedimento de forma intencional ao longo do ano letivo 

visando a recolha de informações acerca da posição do aluno face a novas aprendizagens que lhe 

irão ser propostas (Ribeiro, 1990, p.79).  
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A avaliação diagnóstica é muito importante, já que permite ao professor: i) averiguar as 

conceções, as expetativas e os conhecimentos prévios dos alunos, sobre os temas a lecionar 

(Ferreira, 2007); ii) explorar e identificar características dos alunos para a decisão da sequência 

de ensino e de aprendizagem a seguir e iii) ajustar a sua ação, selecionar atividades e objetivos 

adequados às características de cada um, e às suas situações específicas, de modo a criar 

condições para que possam estruturar aprendizagens significativas (Hadji, 1994, 2001). Nesta 

linha, esta modalidade de avaliação diagnóstica permite apurar se os alunos possuem os pré-

requisitos necessários para iniciar o processo de ensino e de aprendizagem, de modo a garantir o 

sucesso escolar. Também possibilita averiguar as dificuldades que os alunos possam ter em 

determinado conteúdo de aprendizagem e ajustar os planos didáticos e estratégias de ensino, 

assim como os instrumentos de avaliação.  

 

Esta dimensão da avaliação permite ao professor não só realizar um diagnóstico da situação e 

“prescrever” as medidas que se afigurem adequadas face aos objetivos que se pretendem atingir, 

como também estabelecer um ponto de partida a partir do qual os alunos e o professor, em 

conjunto, procurarão um progresso na aprendizagem. 

 

Como afirma Ribeiro (1990), a avaliação diagnóstica deverá ser utilizada no início de novas 

aprendizagens, não estando ligada a qualquer período de tempo. Assim, a avaliação diagnóstica 

pode ocorrer em qualquer momento de um período ou, até, próximo do final do ano letivo se, em 

tais ocasiões, tiverem início novas unidades do programa (p.79). 

 

Globalmente, o investimento na avaliação diagnóstica, no âmbito do processo de ensino e da 

aprendizagem é uma área que carece de maior desenvolvimento. 

 
 
 

2.6.2 Principais instrumentos de recolha de informação utilizados para a classificação 

das disciplinas nos 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos 

Em todas as disciplinas em análise, os testes escritos de papel e lápis são os principais instrumentos 

utilizados para a classificação dos alunos nos 1.º, 2.º e 3.º períodos.  

 

Em regra, independentemente da disciplina em análise, realizam-se dois testes de papel e lápis, 

por período. O peso destes testes na classificação de cada período varia em função da disciplina. 

No caso das disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A, apesar de predominar o peso 

de 60%, este varia entre 65% e 55%. Na disciplina de Português, a ponderação varia entre 75% e 

50%. Na disciplina de matemática, a ponderação varia entre 100% e 65%. Verificou-se que numa 

escola a ponderação não se encontra associada aos instrumentos de avaliação, designadamente 

aos testes. 

 

Em síntese, a informação recolhida revela que os instrumentos mais utilizados são os testes 

escritos, quando se deveria diversificar os meios e materiais de avaliação, pois seria a única forma 

de justamente avaliar todos os alunos, que nas suas diferenças conseguiriam, cada um, mostrar o 

seu conhecimento de forma diversa, permitindo, assim, ter sucesso. Contudo, persiste-se a utilizar 

maioritariamente os testes. 
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2.6.3 Avaliação formativa numa perspetiva de regulação do processo de ensino e da 

aprendizagem 

Apesar de existirem múltiplas definições sobre avaliação formativa e do seu significado ainda não 

ser muito claro para muitos docentes, o seu papel na melhoria das aprendizagens dos alunos está 

já bem firmado pela investigação empírica. 

 

Fernandes (2006), no artigo Para uma teoria da avaliação formativa, identifica duas visões sobre 

avaliação formativa. De acordo com este autor, a primeira visão carateriza-se por ser muito 

restritiva, muito centrada em objetivos comportamentais e nos resultados obtidos pelos alunos e 

pouco interativa. Refere ainda que é normalmente realizada após um dado período de ensino e de 

aprendizagem. A segunda visão é apresentada como sendo mais rica do ponto de vista teórico, 

consistindo numa uma avaliação interativa, centrada nos processos cognitivos dos alunos e 

associada aos processos de feedback, de regulação, de autoavaliação e de autorregulação das 

aprendizagens. A distinção entre estas duas conceções é muito relevante já que, para muitos 

professores, a que se indicou em primeiro lugar, é a que está mais presente nas suas práticas. 

 

Esta segunda visão está bem patente nos diplomas com enfoque na avaliação publicados nos 

últimos anos. Desde logo, o Decreto-lei 55/2018, destaca a primazia da avaliação formativa, 

considerando-a parte do processo de ensino e de aprendizagem. A Portaria 226-A/2018 vai na 

mesma linha ao referir que A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, 

integra o processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento (n.º 1 do 

artigo 23.º). Também da dicção do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho6, 

extrai-se da necessidade da avaliação formativa assumir caráter contínuo e sistemático e de 

assentar numa diversidade de instrumentos de recolha de informação. 

 

Na realidade, da análise do número do artigo 23.º da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto, conclui-

se que a avaliação formativa para além de integrar o processo de ensino e de aprendizagem, deve 

ser tida como uma avaliação formadora e reguladora, em que os alunos são o principal agente no 

processo de desenvolvimento da aprendizagem. De resto, o quadro normativo em vigor salienta, 

de forma coerente e reiterada, a avaliação como um processo ao serviço da melhoria das 

aprendizagens e do ensino, com a centralidade da avaliação formativa. Assim, depreende-se que 

a avaliação formativa não deve só ser circunscrita ao levantamento das dificuldades após ter 

decorrido o processo de aprendizagem ou incidir essencialmente nos resultados da aprendizagem 

do aluno. Pelo contrário, preconiza-se um papel ativo do aluno e uma avaliação ligada de forma 

contínua ao processo de ensino e da aprendizagem. Assim, a regulação deve ser feita 

preferencialmente durante o processo de ensino e de aprendizagem, quando surgem dificuldades 

e não somente a posteriori, depois de um período de ensino, já que a regulação retroativa 

prejudica o papel do aluno na construção do seu próprio processo de aprendizagem. Deste modo, 

a função reguladora da avaliação não atua unicamente no fim de uma etapa de ensino, como na 

avaliação pontual, mas quando o aluno está a construir a sua aprendizagem, quando faz 

autoavaliação ou quando surgem dificuldades, possibilitando um conhecimento mais íntimo do 

funcionamento cognitivo do aluno e uma ação educativa preventiva ou remediativa (Lidz, 1995). 

 
6 Dispõe o n.º 3 do artigo 24 do DL n.º 139/2015, de 05/07, que a avaliação formativa assume caráter contínuo e 

sistemático, devendo recorrer a uma variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das 

aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos professores, aos alunos, aos encarregados de 

educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias.  
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Nesta linha, para a construção de uma estratégia de avaliação formativa adequada é importante 

que se considere não só a avaliação pontual de regulação retroativa, como a avaliação contínua 

de regulação interativa. Baldy (1989, p.35), refere a este propósito estas duas perspetivas 

constituem duas opções não exclusivas e articuláveis que o professor deve considerar na prática 

de avaliação7. 

 

Barreira, Boavida & Araújo (2006), consideram que enquanto a avaliação contínua de regulação 

interativa constitui uma perspetiva de avaliação que coloca desafios aos professores ao nível das 

suas atitudes e da inovação dos métodos e técnicas de ensino, a avaliação pontual de regulação 

retroativa, feita através de testes, é aquela que mais tem sido utilizada pelos professores. Estes 

autores acrescentam que passar da avaliação pontual para uma avaliação contínua, ou equilibrar 

estas duas modalidades de avaliação formativa, talvez seja o maior desafio que é colocado aos 

professores no âmbito das suas práticas avaliativas. 

 

A avaliação formativa assume um papel preponderante no processo de ensino e da aprendizagem, 

uma vez que permite, segundo Lemos, Neves, Campos, Conceição e Alaiz (1993), um 

acompanhamento permanente da natureza e qualidade da aprendizagem de cada aluno, 

orientando a intervenção do professor de modo a dar-lhe a possibilidade de tomar as decisões 

adequadas às capacidades e necessidades dos alunos (p.27). Ao invés do que acontece na avaliação 

sumativa, a avaliação formativa incide sobre o processo de aprendizagem, sendo uma forma de 

recolha de informação que permite ao professor percecionar se os alunos atingiram os objetivos 

educacionais propostos. Assim, o professor possui uma ferramenta importante para que possa 

adequar os seus métodos de ensino de forma a ir ao encontro das necessidades dos alunos. A 

avaliação formativa assume, assim, uma função reguladora das atividades de ensino-aprendizagem 

que, segundo Alves (2004), se exprime em dois níveis:  

 

• uma regulação do dispositivo pedagógico: o professor, informado dos efeitos do seu 

trabalho pedagógico, modifica a ação ajustando as suas intervenções;  

• uma regulação da atividade do aluno que lhe permite tomar consciência das dificuldades 

com que se depara no seu percurso de formação, a fim de reconhecer e de corrigir os erros 

(p.61).  

 

Hadji (2001, citado por Ferreira, 2007, p.28) acrescenta ainda uma função corretiva na medida 

em que assume que a avaliação formativa deve permitir corrigir os erros cometidos ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem. Trata-se, como designa Ferreira (2007), de uma função 

pedagógica da avaliação que não visa a sanção e a punição do aluno, porque os seus erros são 

considerados normais no percurso de aprendizagem (p.28). 

 

O GRÁFICO 6 representa percentagem de escolas intervencionados com processos de avaliação 

formativa intencionalmente realizados numa perspetiva de regulação do processo de ensino e de 

aprendizagem.  

 
 
 

 
7 Para que o professor possa articular estas perspetivas na sua prática, Allal (1986) falam de modalidades mistas de 

avaliação concretizáveis através da alternância da avaliação contínua de regulação interativa e da avaliação pontual de 
regulação retroativa. A articulação destas modalidades na prática pedagógica dos professores visa sobretudo o 
aperfeiçoamento e enriquecimento do processo de ensino e da aprendizagem (Amigues et al. 1996). 
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GRÁFICO 6 – PERCENTAGEM DE ESCOLAS EM QUE A AVALIAÇÃO FORMATIVA É REALIZADA PARA REGULAR O PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante na maioria das escolas intervencionadas a avaliação formativa em desenvolvimento 

seja utilizada para regular o processo de ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias, em 36,4% das escolas observa-se a necessidade de melhorar esta 

modalidade de avaliação. 

 
Aderindo-se à ideia que a avaliação consiste num juízo acerca da qualidade das aprendizagens 
dos alunos a partir da informação recolhida, deve-se reafirmar que a mesma não pode ser 
confundida com a classificação nem é um processo ao serviço da produção de classificações. 
 
 
 
 

 

 

 

2.7 Reflexão nos órgãos e estruturas intermédias sobre o 

diferencial da classificação interna e classificação externa 

Escudero (1997, p.7), seleciona dez atributos para valorar a qualidade organizativa e funcional de 

uma escola. De acordo com este autor, estas características têm um alto grau de interdependência 

e definem índices indiretos de qualidade. A uma dessas caraterísticas, este autor chama o 

equilíbrio nas técnicas de resolução de problemas. É de realçar alguns aspetos em relação a esta 

característica. Neste sentido, uma boa organização caracteriza-se por possuir estruturas e 

procedimentos para detetar e identificar a existência de problemas, descobrir as possíveis 

soluções, aplicá-las e medir a sua eficácia, ou seja, a escola deverá ter um dispositivo de 

autoavaliação consistente, eficaz e eficiente.  

 

Na linha do já verificado noutras atividades inspetivas, decorrente da informação recolhida no 

âmbito desta atividade, consolida-se a ideia que as escolas manifestam dificuldades no 

desenvolvimento de processos de recolha, análise e interpretação de informação pertinente da 

A revisão recente de mais de 4.000 investigações mostra claramente que quando a avaliação 

formativa é corretamente implementada, na sala de aula, pode duplicar a velocidade com que os 

alunos aprendem. (Popham, 2011, p. 2). 
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realidade escolar, com vista a debelar fragilidades, corrigir erros e mudar de trajetória, ou seja, 

caminhar no sentido da melhoria do serviço prestado. Neste âmbito a autoavaliação emerge como 

um conjunto de processos desenvolvido pela comunidade educativa, com o objetivo de se 

consciencializar das dinâmicas produzidas no seu interior. Essa consciencialização deverá 

materializar-se em ações promotoras de melhoria da escola. Trata-se, assim, de considerar a 

escola como sujeito da sua própria avaliação, ou seja, como realça Figari (1996, p.24), pretende-

se envolver os diversos atores da comunidade educativa na construção de um quadro de 

referências graças ao qual possam ser explicados, tanto interna como externamente, os 

resultados, os problemas e os cenários das diversas orientações que estão em jogo. 

 

 

O GRÁFICO 7 mostra o número de escolas promotoras de reflexão sobre os desalinhamentos 

manifestados através do indicador do alinhamento das notas internas da DGEEC. 

 
GRÁFICO 7 – NÚMERO DE ESCOLAS EM QUE EXISTE REFLEXÃO SOBRE OS DESALINHAMENTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do GRÁFICO 7 conclui-se que a maioria (54,5%) das escolas realizam reflexão sobre os 

desalinhamentos. Contudo, estes procedimentos carecem de ser aperfeiçoados e aprofundados, 

já que, em todas as escolas intervencionadas as equipas inspetivas propuseram uma recomendação 

neste âmbito. 

 

Não obstante a autoavaliação não ser o antídoto para todas as fragilidades que emergem nas 

escolas, é opinião generalizada que os procedimentos autoavaliativos constituem uma boa prática 

que importa incrementar no seio das instituições educativas. A autoavaliação permite melhorar a 

qualidade do serviço prestado e contribui para que a escola assegure o direito a uma justa e efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. 

 

Concorda-se com Correia (2012) quando este advoga que a autoavaliação de escola emerge como 

um processo desenvolvido pelos atores internos que proporciona e estimula a consciencialização 

das dinâmicas nela existentes, para construir e conduzir ações coletivas que promovam a melhoria. 

Contudo, no âmbito desta atividade verificou-se que apesar da maioria das escolas refletirem 

sobre os resultados dos alunos, decorrente deste último procedimento não resulta forçosamente 

a promoção de ações/medidas concretas. De facto, em 63,6% das escolas intervencionadas não se 

identificou o desenvolvimento de planos de melhoria e dinâmicas, com vista à melhoria das 

aprendizagens e dos resultados dos alunos. 

54,5%

45,5%

O estabelecimento de ensino tem refletido sobre o diferencial 
entre a CI-CE a nível do conselho pedagógico, e das estruturas 

de coordenação educativa e supervisão pedagógica?
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2.8 Alunos (a partir do final do 1.º período com classificação 

atribuída) que transitaram do ensino particular e cooperativo 

para o público e vice-versa no decorrer do ano de 2017-2018 

A escola pública intervencionada não recebeu alunos, no ano letivo de 2017-2018, a partir do final 

do 1.º período com classificação atribuída, oriundos do ensino particular e cooperativo. Ao invés, 

ingressaram em quatro das dez escolas do ensino particular e cooperativo intervencionadas, 38 

alunos do ensino regular público, a partir do final do 1.º período com classificação atribuída. Na 

generalidade das disciplinas matriculadas, estes alunos melhoraram a classificação interna da 

escola de origem. 

 

 

 

 

 

Não obstante o Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho e a Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, 

instituírem a avaliação formativa como principal modalidade de avaliação interna, devendo assumir 

caráter contínuo e ainda valer-se de uma multiplicidade de instrumentos que permita a todos os 

intervenientes a recolha de informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao 

ajustamento de processos e estratégias, a informação recolhida no âmbito das intervenções estão 

em linha e corroboram os resultados obtidos em muitas investigações, no que diz respeito à reduzida 

diversificação de instrumentos de avaliação e utilização excessiva de testes. A avaliação formativa 

ainda é pouco interativa, encontrando-se associada de forma pouco consistente aos processos de 

feedback, de regulação e de autorregulação das aprendizagens. 

 

Em 63,6% das escolas intervencionadas não se identificou o desenvolvimento de planos de melhoria 

e dinâmicas visando debelar os desalinhamentos excessivos existentes entre a avaliação interna e 

os resultados obtidos nos exames nacionais. 
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3. RELATÓRIOS DE AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

3.1 Recomendações mais frequentes 

Os relatórios enviados às 11 escolas intervencionadas têm uma estrutura composta por duas 

partes: (i) principais conclusões da intervenção (ii) recomendações. 

 

Dos 11 relatórios de escola, extraíram-se 45 asserções registadas como recomendações, a que 

corresponde um valor médio de 4,09 recomendações por escola intervencionada. O número de 

recomendações remetido a cada escola intervencionada varia entre dois e seis. 

No GRÁFICO 8 apresentam-se as asserções das recomendações categorizadas em função de 8 

categorias de análise. 

 
GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS ASSERÇÕES RELATIVAS ÀS RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Da análise do GRÁFICO 8 conclui-se que no 10.º ano de escolaridade a definição de critérios de 

avaliação, tendo em conta os números 1 e 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de 

agosto, bem como a análise e reflexão interna sobre o processo de avaliação dos alunos e das 

discrepâncias entre as classificações interna e externa e ainda a aplicação com rigor dos critérios 

de avaliação, constituem os aspetos frágeis mais comuns nas escolas intervencionadas. 

Com o objetivo de ilustrar as tendências referidas, apresentam-se em seguida alguns exemplos de 

asserções incluídas nos relatórios de escola – recomendações - QUADRO 6. 
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QUADRO 6 – EXEMPLOS DE ASSERÇÕES RELATIVAS ÀS RECOMENDAÇÕES 

DIMENSÕES/ASPETOS 

DA AVALIAÇÃO 
N.º 

ASSERÇÕES 
ALGUNS EXEMPLOS 

DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO, TENDO EM CONTA O 

N.º 1 E N.º 2 DO ART.º 20.º DA 

PORTARIA N.º 226-A/2018 

11 

Definir os critérios de avaliação dos 10.º e 11.º anos, para 2019-2020, tendo em conta o Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e os demais 
documentos curriculares, com vista à consolidação, aprofundamento e enriquecimento das 
Aprendizagens Essenciais, nos termos do artigo 20.º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto. 

ANÁLISE E REFLEXÃO INTERNA, 
SOBRE O PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO E DAS DISCREPÂNCIAS 

ENTRE AS CLASSIFICAÇÕES 

INTERNA E EXTERNA 

10 

Promover uma reflexão interna, em sede de conselho pedagógico e de departamentos 
curriculares, sobre o desalinhamento entre a avaliação interna e externa e sobre eventuais 
alterações e ajustamentos a adotar neste âmbito. 

Aprofundar, particularmente em sede de conselho pedagógico, a análise comparativa dos 
resultados da avaliação interna e externa, utilizando a estatística ENES, de forma a adotar 
estratégias suscetíveis de garantir um melhor alinhamento das classificações internas do 
Colégio com as classificações atribuídas pelas demais escolas do país. 

RIGOR NA APLICAÇÃO DOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
5 

Garantir que a classificação final das disciplinas resulte da estrita aplicação dos critérios de 
avaliação aprovados, os quais podem integrar a valorização da progressão do aluno, impedindo 
a atribuição de qualquer incremento discricionário. 

CONSIDERAR A PROGRESSÃO DOS 

ALUNOS NA CLASSIFICAÇÃO A 

ATRIBUIR NO 3.º PERÍODO 

 
4 

Referir de forma explícita, nos critérios de avaliação ou noutro documento, que a progressão 
do aluno é uma variável que deve ser tida em consideração no processo de avaliação sumativa 
formal dos alunos, nomeadamente na atribuição da classificação interna final. 

Expressar na classificação atribuída pelo conselho de turma, na reunião de avaliação do 3.º 
período, a apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e o seu aproveitamento 
escolar ao longo do ano, conforme fixado no n.º 2 do artigo 20.º da Portaria n.º 243/2012, de 
10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 51/2012, de 21 de setembro, e 
alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro. 

REVER OS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
2 

Finalmente, considerando que a avaliação tem por objeto a aferição de conhecimentos, 
competências e capacidades dos alunos, reconsiderar os critérios de avaliação em coerência 
com os referenciais definidos pelos normativos para as diferentes modalidades de avaliação, 
de forma a estruturar a avaliação formativa e as práticas de diferenciação pedagógica no 
sentido da diminuição do elevado diferencial entre CI e CE. 

DIVERSIFICAR OS INSTRUMENTOS 

DE AVALIAÇÃO 
3 

Diversificar os instrumentos de recolha de informação para efeitos de avaliação interna dos 
alunos, nos termos do n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, retificado 
pela Declaração de Retificação n.º 29-A/2018, de 4 de setembro, e de acordo com o respetivo 
calendário de produção de efeitos, constante do seu artigo 38.º 

DIVERSIFICAR ESTRATÉGIAS DE 

ENSINO E/OU PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 
2 

Proceder a (re)ajustamentos nas práticas pedagógicas de forma a permitir maior diversidade de 
metodologias e estratégias de ensino e melhor consolidação das aprendizagens, desenvolvendo uma 
avaliação para as aprendizagens que concorra para o progresso sustentado do desempenho dos alunos. 

APROFUNDAR E MELHORAR A 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 
3 

Conferir efetividade à avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, 
privilegiando a autorregulação das aprendizagens por parte dos alunos, nos termos dos artigos 
22.º e 23.º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto e de acordo com o respetivo calendário 
de produção de efeitos constante do seu artigo 41.º 

ASSEGURAR-SE DA 

CONFORMIDADE DO 

CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES 

EM VIGOR, AQUANDO DA 

RATIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 

DO CONSELHO DE TURMA 

2 

Proceder à ratificação das deliberações dos conselhos de turma, por parte da direção do Colégio, 
garantindo o escrupuloso cumprimento dos critérios de avaliação definidos e a igualdade entre 
todos os alunos, de modo a que a classificação final traduza fielmente as informações que a 
suportam e a situação global de cada aluno, desencadeando, caso se justifique, procedimentos 
de correção de eventuais desvios, no respeito pelo fixado nos n.ºs 3 e 4 do artigo 20.º da 
Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 51/2012, 
de 21 de setembro, e alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de setembro. 

DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS 2 
Garantir que os critérios de avaliação e respetivas ponderações aprovados pelo Conselho 
Pedagógico sejam divulgados na página Web do Externato, sem prejuízo da sua divulgação 
como tem acontecido, através dos Diretores de Turma aos encarregados de educação. 

REGISTAR AS INFORMAÇÕES 

RELATIVAS A CADA ALUNO 

DECORRENTES DAS DIFERENTES 

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 

1 
Ficar na posse dos elementos utilizados pelos docentes para o cálculo da classificação interna 
final atribuída, tendo em conta os critérios de avaliação definidos. 
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4. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO INDICADOR DO 

ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS 

4.1 Evolução do indicador do alinhamento das notas internas 

(agregado) 

 

Nesta secção faz-se uma análise da evolução do desempenho escolar dos resultados dos alunos das 

12 escolas intervencionadas com base no indicador do alinhamento das notas internas.  

 

No QUADRO 7 apresentam-se, os valores de 2018 e 2019 do indicador do alinhamento das notas 

internas das escolas intervencionadas8. 

 

QUADRO 7 - INDICADOR DO ALINHAMENTO DAS CLASSIFICAÇÕES INTERNAS, AGREGADO POR ESCOLA E POR ANO DE EXAMES. 

ESCOLA INTERVENCIONADA 

INDICADOR DO 

ALINHAMENTO 
(EM UNIDADES 

DESVIO PADRÃO) 

VARIAÇÃO DE 

2018 PARA 2019 

2018 2019 

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 2,78 2,33  

Colégio de Lamego 2,20 1,20  

Colégio Minerva 1,98 1,04  

Externato Carvalho Araújo 1,73 1,01  

Colégio Atlântico 1,72 0,43  

Colégio Internato dos Carvalhos 1,71 2,309  

Colégio Paulo VI 1,62 1,38  

Escola INED - Nevogilde 1,59 1,66  

Colégio Cidade Roda 1,75 0,35  

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura 1,54 1,46  

Colégio São Gonçalo * 1,50 1,51  

                     * variação pequena 

 

 

 

 

 
8 No valor global deste indicador são (potencialmente) consideradas todas as disciplinas sujeitas a exame nacional. 

Assim, no caso de uma escola secundária, são tidas em conta não só as notas internas de Português e Matemática A, 
mas também as notas internas de Física, História, Geografia, etc. 

9
 Esta escola deverá integrar a amostra de 2020. 
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Da análise do QUADRO 7, conclui-se que do total das escolas intervencionadas, 72,7% reduziu o valor 

do indicador do alinhamento das notas internas de 2018 para 2019. A amplitude dessa redução é 

significativa em termos de unidades do desvio padrão no caso dos Colégios de Lamego, Minerva, 

Atlântico e Cidade Nova e Externato Carvalho de Araújo. 

 

Recorde-se que o indicador do alinhamento das notas é um indicador robusto que compara as notas 

internas atribuídas pela escola aos seus alunos com as notas internas atribuídas pelas outras 

escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. Assim, se uma escola 

estiver muito desalinhada para cima, isto significa, que atribui notas internas muito acima das 

notas que outras escolas deram a alunos que tiveram resultados idênticos nos exames nacionais. 

É de sublinhar que o indicador do alinhamento não é sinónimo da diferença entre classificação 

interna e classificação de exame. Refere-se, sim, ao alinhamento entre notas atribuídas por 

diferentes escolas a alunos com desempenhos idênticos nos exames. 

 

Na FIGURA 2, está representada a evolução e tendência do indicador de alinhamento das notas 

internas por escola intervencionada. Para duas escolas (colégios Claret e Atlântico) só existem 

dados do biénio 2018-2019. Para os colégios Minerva e Associação Cultura e Recreativa de Fornelos, 

os dados existentes referem-se ao triénio 2017-2019 e ao quinquénio 2015-2019, respetivamente. 

Para as restantes sete escolas, o período em análise estende-se de 2014 a 2019. 

 

Analisando os dados ínsitos na FIGURA 2 retiram-se as seguintes conclusões: 

 

➢ Das seis escolas que manifestam uma evolução crescente, em quatro delas (Colégios Paulo 

VI, da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos, Escola INED-Nevolgide e Escola Básica 

e Secundária de Paredes de Coura), verificou-se um desagravamento do indicador, de 2018 

para 2019. 

 

Na FIGURA 3 realça-se o impacto dos resultados obtidos em 2019 relativamente à evolução do 

indicador do alinhamento até 2018 verificada em quatro escolas das cinco escolas que manifestam 

tendência de desagravamento do indicador até 2019. Apesar do colégio Atlântico manifestar esta 

tendência o mesmo não foi integrado na figura, já que não existem dados anterior a 2018, não 

sendo possível analisar a tendência até 2018. Da análise da figura 3 conclui-se que o valor do 

indicador do alinhamento das notas internas de 2019 foi determinante para consolidar a tendência 

de desagravamento observada no período 2014-2018 nos colégios Cidade Roda, Lamego e Externato 

Carvalho de Araújo), bem como inverter a tendência crescente que observava no Colégio Minerva, 

até 2018. 
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FIGURA 2 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO AO LONGO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, POR ESCOLA 
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FIGURA 3 – COMPARAÇÃO DA  EVOLUÇÃO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO VERIFICADA ATÉ 2018 COM A OBSERVADA COM 

OS DADOS DE 2019, EM QUATRO ESCOLAS INTERVENCIONADAS 

EVOLUÇÃO/TENDÊNCIA ATÉ 2018 EVOLUÇÃO/TENDÊNCIA ATÉ 2019 
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4.2 Evolução do indicador do alinhamento das notas internas, 

desagregado, por disciplinas 

 

Matemática A 

Duas escolas intervencionadas (Colégios Atlântico e Internato dos Carvalhos/Claret) não 

realizaram os exames nacionais de Matemática A no ano de 2018. Nestes dois estabelecimentos só 

se realizaram os exames em análise no ano de 2019. 

 

O GRÁFICO 9 mostra a variação, no biénio 2018-2019, do indicador do alinhamento da disciplina de 

Matemática A, na amostra das 11 escolas intervencionadas.  

GRÁFICO 9 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

(BIÉNIO 2018-2019). FONTE DGEEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do GRÁFICO 9 conclui-se que houve melhoria na disciplina de Matemática A, de 2018 para 

2019, em 33,3% das escolas intervencionadas. Destaca-se pela positiva a evolução no Externa 

Carvalho de Araújo. Ao invés, verifica-se um agravamento significativo deste indicador no Colégio 

de Lamego. 

 

 

 

 

 

 

https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
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Português 

O GRÁFICO 10 evidencia a variação ocorrida no biénio 2018-2019, do Indicador do desalinhamento 

da disciplina de Português na amostra de escolas intervencionadas. Tal como na disciplina de 

Matemática A, não se realizaram exames de Português em duas escolas intervencionadas (Colégios 

Atlântico e Internato dos Carvalhos/Claret), no ano de 2018.  

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 
(BIÉNIO 2018-2019). FONTE DGEEC. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁFICO 10 mostra que 55,5% das escolas intervencionadas melhoraram o indicador nesta 

disciplina, com destaque para o Colégios Minerva e Cidade Roda. Já nos colégios São Gonçalo, 

Paulo VI, Escola INED e Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura, observou-se um 

agravamento do desalinhamento. 
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https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
https://br.freepik.com/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&opciondownload=318&id=aHR0cDovL3d3dy5mbGF0aWNvbi5jb20vZnJlZS1pY29uL2Zyb3duLWZhY2VfMTA2OTI5&fileid=884917
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Biologia e Geologia 

No GRÁFICO 11 representa-se a evolução do indicador do alinhamento na disciplina de Biologia e 

Geologia. No Colégio Cidade Roda não se realizaram-se exames de Biologia e Geologia no ano de 2019. 

No Colégio de São Gonçalo, no ano de 2018, o valor do indicador na disciplina em análise foi zero. 

GRÁFICO 11 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA E GEOLOGIA 

(BIÉNIO 2018-2019). FONTE DGEEC 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁFICO 11 mostra que seis (60,0%) das 10 escolas intervencionadas que realizaram exames de 

Biologia e Geologia no biénio de 2018-2019, melhoraram nesta disciplina, com destaque para o 

Colégio de Lamego.  
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Física e Química A 

O GRÁFICO 12 mostra a variação do desalinhamento na disciplina de Física e Química A no biénio 

2018-2019. Em duas escolas intervencionadas (Colégios Atlântico e Cidade Roda) não realizaram 

os exames nacionais de Física e Química A no ano de 2019. 

GRÁFICO 12 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DA DISCIPLINA DE FÍSICA E QUÍMICA A 

(BIÉNIO 2018-2019). FONTE DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁFICO 12 mostra que 66,6 % das escolas melhoraram em relação ao desalinhamento das notas 

na disciplina de Física e Química A. Destacam-se pela positiva os colégios de Minerva e Lamego, pois 

em 2019 deixaram na disciplina de Física e Química A de integrar o grupo de muito desalinhadas. 
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O GRÁFICO 13 sintetiza a informação dos quatro gráficos anteriores, representando a percentagem 

de escolas com desagravamento do valor do indicador do alinhamento das notas internas, no biénio 

2018-2019, em função das disciplinas em análise. 

 
GRÁFICO 13 - PERCENTAGEM DE ESCOLAS COM EVOLUÇÃO POSITIVA DO INDICADOR DE ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DAS 

DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, PORTUGUÊS, BIOLOGIA E GEOLOGIA E FÍSICA E QUÍMICA A (BIÉNIO 2018-2019). FONTE DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁFICO 13 mostra que a desagravamento do indicador do alinhamento das notas internas, 

materializado através da diminuição do seu valor, ocorreu nas quatro disciplinas em análise, com 

destaque nas disciplinas bienais de Biologia e Geologia e Física e Química A onde a melhoria, isto 

é, o desagravamento do afastamento entre as notas internas e externas se verificou, 

respetivamente, em 60,0 e 66,6% das escolas intervencionadas.  

 

O QUADRO 8 mostra a evolução do indicador das notas internas das diferentes disciplinas em função 

da tipologia dos desalinhamentos estabelecida pela DGEEC. Recorde-se que de acordo com a 

tipologia citada, o indicador do alinhamento das notas internas pode integrar uma das cinco 

categorias seguintes: (i) muito desalinhado para cima - D ↑↑, (ii) desalinhado para cima - D ↑, (iii) 

alinhado - A →, (iv) desalinhado para baixo - D  ↓ e (v) muito desalinhado para baixo - D  ↓↓. 
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QUADRO 8 – EVOLUÇÃO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS NO BIÉNIO 2018-2019, POR DISCIPLINA, DE 

ACORDO COM AS CINCO CATEGORIAS ESTABELECIDAS PELA DGEEC 

ESCOLAS 
MATEMÁTICA PORTUGUÊS 

BIOLOGIA 

E GEOLOGIA 
FÍSICA E 

QUÍMICA A 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ 

Colégio de Lamego D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑ D ↑↑ D ↓ D ↑↑ A → 

Colégio Minerva D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ A → D ↑↑ D ↑ D ↑↑ A → 

Externato Carvalho Araújo D ↑↑ D ↑ D ↑↑ D ↑ A → A → D ↑↑ A → 

Colégio Atlântico - A → - A → D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ - 

Colégio Internato dos Carvalhos - D ↑↑ - D ↑↑ A → D ↑ D ↑ D ↑ 

Colégio Paulo VI D ↑ D ↑ D ↑ D ↑ D ↑↑ D ↑ D ↑↑ D ↑ 

Escola INED – Nevogilde A → D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑ D ↑ D ↑ 

Colégio Cidade Roda D ↑ D ↑↑ D ↑↑ A → A → - A → - 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura D ↑↑ D ↑ A → D ↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ D ↑↑ 

Colégio São Gonçalo D ↑ D ↑ D ↑ D ↑ A → D ↑↑ D ↑ D ↑ 

 

Legenda: 

D ↑↑ Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais altas do que as notas internas atribuídas 

pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza estatística do desalinhamento para 

cima das notas internas nesta escola está entre as 10% mais fortes do país. 

 

D  ↑ Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais altas do que as notas internas atribuídas 

pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza estatística do desalinhamento para 

cima das notas internas nesta escola está entre as 30% e as 10% mais fortes do país. 

 

A → Alinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos estão, em média, alinhadas com notas internas atribuídas pelas 

outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. 

 

D  ↓ Desalinhadas : As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais baixas do que as notas internas 

atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. A certeza estatística do 

desalinhamento para baixo das notas internas nesta escola está entre as 30% e as 10% mais fortes do país. 

 

D  ↓↓  Desalinhadas: As notas internas atribuídas pela escola aos seus alunos são, em média, mais baixas do que as notas internas 

atribuídas pelas outras escolas do país a alunos com resultados semelhantes nos exames nacionais. Por outras palavras, a escola poderá 

estar a utilizar critérios de avaliação do desempenho escolar dos seus alunos mais exigentes do que os critérios utilizados na média das 

outras escolas. A certeza estatística do desalinhamento para baixo das notas internas nesta escola está entre as 10% mais fortes do país. 

 
              Evolução positiva/melhoria significativa                 Evolução positiva/ melhoria pouco significativa 
 
 

                   Agravamento/o valor do indicador do alinhamento das notas internas aumentou 
 

 
               Não sofreu alteração do valor do alinhamento das notas internas 
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Da análise do QUADRO 8 conclui-se que a disciplina de Física e Química A emerge, no conjunto das 

escolas intervencionadas, como a que sofreu uma melhoria mais significativa (desagravamento do 

desalinhamento) seguindo-se-lhe a de Biologia e Geologia. O valor do indicador do alinhamento 

das notas internas, passou de muito desalinhado para cima para a categoria de desalinhado para 

cima, alinhado e desalinhado para baixo nas disciplinas de Matemática, Português, Biologia e 

Geologia e Física e Química A, respetivamente, em 22,2; 44,4; 40,0 e 44,4% das escolas 

intervencionadas, o que é de relevar. 

 

 

 

4.3 Análise do impacto da intervenção inspetiva na evolução do 

indicador do alinhamento das notas internas 

Sendo certo que a avaliação do impacto não é exclusiva de nenhum método específico e que são 

vários os métodos que permitem inferir a causalidade e determinar o impacto de uma intervenção, 

também é fulcral que, independentemente da abordagem adotada para se proceder à avaliação, 

no momento da seleção dos métodos a utilizar, se tenha em atenção se estes são úteis, credíveis, 

exequíveis e éticos.  

 

Múltiplos autores defendem que a combinação de abordagens e métodos diferentes poderá 

potenciar a sua eficácia, na medida em que aproveita as potencialidades e sinergias de cada um 

deles e contribui para ultrapassar algumas das suas limitações. 

 

In casu, considera-se impacto como o diferencial entre (i) o resultado dos beneficiários da ação 

inspetiva e (ii) o resultado que esses beneficiários obteriam, no caso hipotético de não terem sido 

intervencionados (contrafactual)10. 

 

No presente relatório a aferição do eventual impacto da intervenção inspetiva é realizada com 

base em duas abordagens, nomeadamente através do método Diferença na Diferença (Difference-

in-difference) ou Diferença Dupla (Double Difference), bem como da abordagem estatística11. 

 

 

 

 
10 Neste sentido, IMPACTO = (i) – (ii) 

11 Um dos conceitos essenciais desta metodologia é o conceito de contrafactual, que é a estimativa de qual seria a 

situação dos participantes, em termos de indicadores de resultados (outcomes), caso a intervenção não tivesse sido 
implementada. A análise do contrafactual baseia-se na comparação entre esta situação e a situação factual, ou seja, a 
situação real, que beneficiou da intervenção. Foi a comparação entre estas duas situações que tornou possível verificar 
o impacto dessa intervenção. 

A identificação da situação contrafactual é feita através da criação de dois grupos pelos quais se distribuem os sujeitos 
ou unidades de análise (que podem ser indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações como escolas, hospitais, etc.): 
o grupo experimental (de estudo ou de tratamento) e o grupo de controlo (ou de comparação). Os sujeitos que são 
incluídos no grupo experimental irão beneficiar da intervenção enquanto os sujeitos incluídos no grupo de controlo não 
beneficiarão dela. Este grupo corresponde, desta forma, à situação contrafactual. A diferença entre os resultados 
médios de cada um dos grupos, obtida através da sua respetiva comparação, será o impacto da intervenção. 
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Decorrente do anteriormente exposto, calculou-se o valor médio do indicador das notas internas 

de 2018 e de 2019 das escolas intervencionadas no âmbito desta atividade (QUADRO 9). A situação 

contrafactual foi feita através da identificação de um grupo controlo, constituído também por 12 

escolas não sujeitas à intervenção inspetiva. O grupo controlo apresenta um valor médio 

relativamente ao indicador do alinhamento das notas internas ligeiramente inferior ao das escolas 

intervencionadas (QUADRO 10), pois a seleção das escolas intervencionadas foi feita com base na 

magnitude do valor do indicador das notas internas, isto é, a amostra das escolas intervencionadas 

integrava as que apresentavam os valores mais elevados em 2018 relativamente a este parâmetro. 

Ainda assim, o grupo controlo foi constituído pelas escolas cujos resultados (valores do indicador 

das notas internas) mais se assemelhavam aos valores deste indicador das escolas 

intervencionadas. 

 

No QUADRO 9, encontram-se registados os valores do indicador do alinhamento das notas internas 

das escolas intervencionadas dos anos de 2018 e 2018. 

 

 

QUADRO 9 - EVOLUÇÃO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO AO LONGO DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, POR ESCOLA 

ESCOLAS 2018 2019 

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 2,78 2,33 

Colégio de Lamego 2,20 1,20 

Colégio Minerva 1,98 1,04 

Externato Carvalho Araújo 1,73 1,01 

Colégio Atlântico 1,72 0,43 

Colégio Internato dos Carvalhos 1,71 2,30 

Colégio Paulo VI 1,62 1,38 

Escola INED – Nevogilde 1,59 1,66 

Colégio Cidade Roda 1,75 0,35 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura 1,54 1,46 

Colégio São Gonçalo 1,50 1,51 

Valor médio 1,82 1,33 

 

O QUADRO 9 mostra que para além do valor do indicador do alinhamento das notas internas decrescer 

em 72,8% das escolas intervencionadas, também o decréscimo do valor médio deste indicador é 

significativo (-0,49). 
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No QUADRO 10 apresentam-se as médias dos valores do indicador do alinhamento das notas internas 

dos anos de 2018 e 2019, quer das escolas intervencionadas quer do grupo controlo. Comparando 

a variação do valor médio do indicador do alinhamento das notas internas de 2019 relativamente 

a 2018, com as 11 escolas que se situam no grupo das mais desalinhadas e que não foram 

intervencionadas, verifica-se que a magnitude do decréscimo do valor Indicador do alinhamento 

das notas internas do grupo das escolas intervencionadas é superior ao verificado nas escolas não 

intervencionadas.  

QUADRO 10 – EVOLUÇÃO DO VALOR MÉDIO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO AO LONGO DOS ÚLTIMOS DOIS ANOS  
(2018-2019), NAS ESCOLAS INTERVENCIONADAS E NO GRUPO CONTROLO 

 
 

 

 

 

 

O GRÁFICO 14 mostra o impacto das intervenções inspetivas, obtido através do método Diferença na 

Diferença (Difference-in-difference). No GRÁFICO 14 compara-se a evolução do indicador das notas 

internas das escolas intervencionadas com a verificada no grupo controlo.   

 
GRÁFICO 14 – IMPACTO DAS INTERVENÇÕES INSPETIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O GRÁFICO 14 evidencia que a diminuição (- 0,49) do valor do indicador do alinhamento das notas 

internas nas escolas intervencionadas foi superior ao que seria de esperar, no caso hipotético de 

não terem sido intervencionadas (contrafactual), ou seja, seria expectável, caso as escolas 

intervencionadas tivessem comportamento idêntico ao contrafactual, que após as intervenções o 

valor decrescesse para 1,39 e não para 1,33, como aconteceu. 

 

 

ESCOLAS 
INDICADOR DO ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS 

2018 2019 VARIAÇÃO (%) 

Escolas Intervencionadas 1,82 1,33 -27,1% 

Escolas não intervencionadas (Grupo controlo) 1,40 1,07 -23,6% 

 Impacto 

   0,06 
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4.4 Análise na evolução do indicador do alinhamento das notas 

internas desde 2014 

A IGEC realizou 45 intervenções ao longo dos anos de anos 2015, 2017, 2018 e 2019, em 

respetivamente 10, 12, 12 e 11 escolas. As ações inspetivas incidiram em 39 escolas. Neste 

período, seis escolas foram intervencionadas duas vezes. Em cada um dos quatros anos o principal 

critério de seleção das escolas a intervencionar foi o valor do indicador do alinhamento das notas 

internas fornecido pela DGEEC relativamente ao ano anterior. 

 

Nesta secção, com base nos dados fornecidos pela DGEEC, compara-se a evolução do indicador das 

notas internas das escolas que no ano 2014 (dados do ano que sustentaram as primeiras 

intervenções da IGEC) estavam desalinhadas mais para cima. Nesta linha, selecionou-se a amostra 

constituída pelas 63 escolas que nos anos 2014 a 2019 apresentavam os mais elevados valores do 

indicador das notas internas. Assim, nesta amostra a certeza estatística do desalinhamento para 

cima das notas internas nesta escola está entre as 10% mais fortes do país. 

A média do valor deste parâmetro registou um decréscimo de 12,2%, registando uma evolução de 

1,57 para 1,38 entre os anos de 2014 e 2019 GRÁFICO 15. 

 

GRÁFICO 15 - EVOLUÇÃO O VALOR MÉDIO DO INDICADOR DO ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS DAS 63 ESCOLAS MAIS 

DESALINHADAS, DE 2014 PARA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da análise do GRÁFICO 15 conclui-se que a média do valor bruto nas escolas mais desalinhadas para 

cima tem decrescido nos últimos 6 anos, o que é de relevar. 

 

Aqui chegados, não será despropositado referir que as 10 escolas intervencionadas em 2015, 

constituíam o top 10 das escolas mais desalinhadas para cima em função dos dados na altura 

disponibilizados pela DGEEC. Contudo, numa fase posterior a DGEEC procedeu a uma alteração no 

método do cálculo deste indicador, daí resultando que, pelo menos, duas escolas intervencionadas 

deixaram de integrar, o grupo das escolas mais desalinhadas para cima. 

 

A IGEC nos anos 2015, 2017,2018 e 2019 intervencionou 19 escolas das 32 escolas que em 2014 
estavam mais desalinhadas para cima (top 32). Esta amostra (top32) integra 50% das escolas mais 
desalinhadas para cima. 
 
No QUADRO 11 listam-se as 32 escolas mais desalinhadas em 2014 e 2018, bem como as que foram 
intervencionadas pela IGEC. 
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QUADRO 11 – COMPARAÇÃO DO GRUPO DAS 32 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS EM 2014 COM O GRUPO DAS 32 ESCOLAS MAIS 

DESALINHADAS EM 2019. AS ESCOLAS INTERVENCIONADAS ENCONTRAM-SE ASSINALADAS COM • VERMELHO. 

 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA CIMA EM 2014 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA CIMA EM 2019 

1 Escola Básica e Secundária Gomes Teixeira, Armamar  •  Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos 

2 Colégio Ellen Key  • Colégio Internato Claret 

3 Colégio Liverpool  • Colégio Vizela 

4 Escola Secundária Fonseca Benevides   Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo 

5 Externato Senhora do Carmo  • Escola Secundária Joaquim de Araújo, Guilhufe, Penafiel 

6 Escola Básica e Secundária de Coronado e Covelas, Trofa Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol 

7 Externato Ribadouro  • Escola Portuguesa da Guiné-Bissau  • 

8 Colégio Euroatlântico  • Escola Básica e Secundária de Santo António 

9 Externato Carvalho Araújo  • Colégio de Lamas 

10 Colégio Nossa Senhora da Bonança Instituto Nun'Álvares - Santo Tirso 

11 Colégio Novo da Maia Colégio Arautos do Evangelho 

12 Colégio de Lamego  • Escola INED - Nevogilde 

13 Escola Básica e Secundária Prof. António da Natividade  • Colégio Nossa Senhora da Paz  • 

14 Escola Básica e Secundária de Campo Colégio Amadeu Andrés 

15 Colégio do Minho  • Externato Infante D. Henrique - ALFACOOP, Braga 

16 Colégio da Trofa  • Escola Básica e Secundária Padre José Agostinho Rodrigues 

17 Escola Portuguesa da Guiné-Bissau  • Colégio São Gonçalo 

18 Escola Básica e Secundária de Rio Caldo Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva 

19 Colégio de Amorim  • Escola Básica e Secundária de Alfândega da Fé 

20 Escola Básica e Secundária de Baixo Barroso Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura 

21 Colégio Nossa Senhora da Paz  • Escola Secundária Arquitecto Oliveira Ferreira, Vila Nova de Gaia 

22 Escola Básica e Secundária de Monte da Ola  • Escola Básica e Secundária Professor António da Natividade  • 

23 Colégio Sezim - Egas Moniz Externato Ribadouro  • 

24 Colégio D. Diogo de Sousa  • Escola Secundária de Valbom, Gondomar 

25 Escola Básica e Secundária de Escariz, Arouca Colégio Paulo VI 

26 Colégio Terras de Santa Maria  • Colégio La Salle 

27 Colégio D. Duarte  • Escola Básica e Secundária de Mêda 

28 Instituto de S. Tiago - Cooperativa de Ensino, CRL Colégio de Ermesinde 

29 Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação Escola Básica e Secundária Pintor José de Brito, Viana do Castelo 

30 Externato Camões  • Escola Básica e Secundária da Graciosa 

31 Colégio Cedros  • Escola Internacional de Torres Vedras 

32 Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva Escola Básica e Secundária de Idães, Felgueiras 
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Da análise do QUADRO 11 conclui-se que a IGEC, desde 2015 a 2019, intervencionou 59,3% das 32 
escolas mais desalinhadas para cima em 2014. Nenhuma escola que integrava o top10, em 2014, 
constitui o grupo das dez mais desalinhadas para cima em 2019. 
 
Importa ainda referir que 87,5% das 32 escolas mais desalinhadas para cima em 2014, não integram 
em 2019 o grupo top32. Só quatro escolas que integravam o grupo das 32 escolas mais desalinhadas 
para cima do país, em 2014, integram esse grupo em 2019. 
 
Por último, de salientar que 84,3% das escolas intervencionadas deixaram de integrar o grupo das 
32 escolas mais desalinhadas para cima em 2019. 
 
Não obstante a IGEC não ter intervencionado escolas desalinhadas para baixo, julga-se também 
ser útil analisar o comportamento de cluster de escolas no sexénio 2014-2019. À semelhança do 
realizado com as escolas mais desalinhadas para cima, também centramos os olhares nas 32 
escolas mais desalinhadas para baixo. Esta amostra refere-se a 50% das escolas onde a certeza 
estatística do desalinhamento para baixo das notas internas nesta escola está entre as 10% mais 
fortes do país. 
 
Assim, no ANEXO 2, estão mencionadas as 32 escolas mais desalinhadas para baixo em 2014 e 2019. 
As escolas que simultaneamente estão presentes em 2014 e 2019 encontram-se assinaladas.  
 
Da análise dos dados ínsitos no ANEXO 2, conclui-se que do conjunto das 32 escolas mais 
desalinhadas para baixo do país, em 2014, mais de um quarto, concretamente 28,1%, integram em 
2019 a amostra constituída pelas 32 escolas mais desalinhadas para baixo do país. 
 
No QUADRO 12 apresentam-se outros indicadores do cluster das escolas mais desalinhadas para baixo. 

 
QUADRO 12 – COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA CIMA COM AS MAIS DESALINHADAS PARA BAIXO 

ESCOLAS MUITO DESALINHADAS PARA CIMA (D ↑↑) ESCOLAS MUITO DESALINHADAS PARA BAIXO (D ↓)* 

VALOR MÉDIO DO INDICADOR DO 

ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS 
N.º escolas que 

simultaneamente 
integram o Top32 

VALOR MÉDIO DO INDICADOR DO 

ALINHAMENTO DAS NOTAS INTERNAS 
N.º escolas que 

simultaneamente 
integram o Top32 2014 2019 Variação 2014 2019 Variação 

1,98 1,60 -19,2% 4 (12,5%) -1,24 -1,04 16,8% 9 (28.1%) 

* Notas internas na escola desalinhadas para baixo com uma certeza estatística entre as 30% e as 10% mais fortes do 

país. Número de provas no biénio: 99↓Notas internas na escola desalinhadas para baixo com uma certeza estatística 

entre as 30% e as 10% mais fortes do país. Número de provas no biénio: 99 

 
 

O QUADRO 12 mostra que o desagravamento do indicador das notas internas, materializado pela 

variação do seu valor médio, foi mais significativo (19,2%) no cluster das escolas mais desalinhadas 

para cima do que no seu homólogo constituído pelas escolas mais desalinhadas para baixo (16,8%). 

Conjugando este dado com o número de escolas que em cada cluster permanecem desde 2014, 

conclui-se que o grupo das escolas mais desalinhadas para cima manifestou, de 2014 para 2019, 

melhorias mais significativas do que as integravam o cluster de mais desalinhadas para baixo, já 

que, neste último grupo, 28,1% estão presentes em 2014 e 2019, enquanto que no primeiro grupo, 

esta presença só se manifesta em quatro escolas (12,5%). 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Conclusões 

Considerando os objetivos da atividade de controlo Avaliação das aprendizagens dos alunos no 

ensino secundário, e tendo por base a informação recolhida e registada nos guiões pelas equipas 

inspetivas, bem como as asserções referentes a aspetos positivos e aspetos a melhorar, expressos 

nos relatórios que foram remetidos às 11 escolas intervencionadas, apresentam-se as seguintes 

considerações finais e conclusões. 

5.1.1 Enquadramento geral – A avaliação das aprendizagens 

1. A IGEC desenvolveu esta ação inspetiva em 11 estabelecimentos de ensino, um dos quais estatal 

e os restantes dez não estatais. Para além das ações levadas a efeito por uma equipa constituída 

por dois inspetores, em cada escola intervencionada também se realizou uma ação sequencial 

não presencial para apurar o grau de acolhimento das recomendações efetuadas.  

 

2. Esta atividade permitiu conhecer a realidade dos 11 estabelecimentos de ensino a que se 

reporta o presente relatório, tendo proporcionado uma visão global do seu funcionamento, 

nomeadamente no âmbito do processo de avaliação dos alunos do ensino secundário. 

 

3. Avaliar os alunos é um processo inerente ao próprio processo de ensino e de aprendizagem. É 

um processo difícil e complexo onde intervêm múltiplas variáveis. No atual contexto normativo 

vigente e no respeito pela sua autonomia, as escolas podem adotar processos avaliativos que 

respondam às suas prioridades educativas. Estes processos deverão ser rigorosos e credíveis. 

Rigor não significa inflexibilidade ou intolerância, mas respeito por certos princípios que devem 

nortear a ação educativa, nomeadamente o processo de avaliação dos alunos. Decorrente da 

informação recolhida nas escolas intervencionadas, verificou-se que, em alguns casos, o 

processo de avaliação apresenta fragilidades que no futuro importa corrigir. A leitura destas 

fragilidades pode ser realizada através de diversas «lentes» com maior ou menor enfoque 

normativo e/ou pedagógico.  

 

4. Na atualidade perduram influências das várias conceções de avaliação no sistema educativo, 

sendo manifesta uma certa divergência entre os conceitos de avaliação utilizados a nível 

teórico e a prática real nas salas de aula. Este afastamento justificar-se-á pela coexistência 

de diferentes conceções, como por força do peso das funções sociais da avaliação no trabalho 

dos professores e da escola (Santos, 2016). São distintas as funções atribuídas à avaliação, 

sendo de recordar que de acordo Hadji (1994, p. 62), aos principais objetivos da avaliação:  

orientar, certificar e regular; estão associados às funções pedagógicas da avaliação 

diagnóstica, sumativa e formativa (e formadora), respetivamente. 

 

5. No ensino secundário, a avaliação externa das aprendizagens materializa-se através da 

realização dos exames finais nacionais, os quais têm como objetivo avaliar o desempenho dos 

alunos e certificar a conclusão do ensino secundário nas ofertas formativas que prevejam 

avaliação externa das aprendizagens. Os exames finais nacionais são ainda considerados para 

efeitos de acesso ao ensino superior, bem como na classificação final das disciplinas sujeitas a 

exame final nacional. 

 



 

 

 

48 

6. Decorrente do princípio da autonomia das escolas, a ponderação de critérios de classificação 

difere nas diferentes disciplinas e entre escolas. A título meramente exemplificativo, aponta-

se o caso da variação entre 100% e 65% do peso dos testes na disciplina de matemática, ou 

entre 75% e 55% na disciplina de português e de 75% a 55% nas disciplinas de Biologia e Geologia 

e Física e Química. Esta realidade leva a que as notas internas não sejam facilmente 

comparáveis. Recorde-se que as intervenções inspetivas foram levadas a efeito durante o 2.º 

período letivo de 2018. O indicador do alinhamento compara as notas internas atribuídas pela 

escola aos seus alunos com as notas internas atribuídas pelas outras escolas do país a alunos 

com resultados semelhantes nos exames nacionais. Ao comparar alunos que obtêm 

classificações semelhantes nos exames, o indicador mede possíveis desalinhamentos, entre as 

escolas, do grau de exigência na atribuição de notas internas. É um indicador de posição 

relativa, na medida em que apenas averigua se uma determinada escola está alinhada com as 

restantes escolas. Não dá informação sobre a maior ou menor justeza das notas internas 

individuais, nem sobre a pertinência pedagógica de uma escola ser mais ou menos exigente na 

atribuição destas notas. Este indicador do alinhamento é controlado para o nível de 

desempenho dos alunos da escola nos exames; ou seja, não se compara diretamente cada escola 

com uma média nacional única, mas sim com uma média nacional apropriada para escolas cujos 

alunos têm desempenhos semelhantes nos exames nacionais. 

 

7. Em 63,6% das escolas intervencionadas não se identificou o desenvolvimento de planos de 

melhoria e dinâmicas visando debelar os desalinhamentos excessivos existentes entre a 

avaliação interna e os resultados obtidos nos exames nacionais. 

 

8. Apesar do Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho e da Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto, 

instituírem a avaliação formativa como principal modalidade de avaliação interna, devendo 

assumir caráter contínuo e ainda valer-se de uma multiplicidade de instrumentos que permita 

a todos os intervenientes a recolha de informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias, a informação recolhida no âmbito desta 

atividade estão em linha e corroboram os resultados obtidos em muitas investigações, no que 

diz respeito à reduzida diversificação de instrumentos de avaliação e utilização excessiva de 

testes escritos. Também se verificou que a avaliação formativa é pouco interativa e a sua 

associação aos processos de feedback, de regulação e de autorregulação das aprendizagens 

ainda não é consistente, necessitando de aprofundamento. 

 

9. A presença de “pluralismo normativo”, materializada pela existência simultânea de diversos 

normativos no ensino secundário no âmbito da avaliação das aprendizagens, poderá justificar  

a apropriação ainda débil, por parte das escolas,  dos conceitos “critérios de avaliação”, 

“critérios de classificação, descritores”, “standards”, “perfil de aprendizagens específicas”, 

sendo de relevar a importância e o papel estratégico que o Projeto Maia desempenha na 

melhoria das competências e conhecimentos no âmbito da avaliação e das práticas de 

avaliação pedagógica. 
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10. Nas escolas intervencionadas, as recomendações foram, em regra, acolhidas, observando-se 

uma melhoria nos procedimentos. Nesta linha, destaca-se, de entre outras, as seguintes 

medidas decorrentes das recomendações enviadas às escolas intervencionadas: 

 

• Aprofundamento da ligação do processo de avaliação ao currículo e gestão curricular e 

emergência da avaliação das aprendizagens como processo estratégico e decisivo na 

melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos; 

• desenvolvimento de critérios tendo em conta a progressão na avaliação das 

aprendizagens; 

• diversificação dos instrumentos de avaliação das aprendizagens; 

• reforço da carga horária nas disciplinas com mais insucesso; 

• reformulação das planificações, contemplando uma maior diversificação de métodos e 

práticas pedagógicas, potenciando parcerias e partilha de materiais entre pares; 

• aumento da partilha de informação no seio dos conselhos de turma;  

• incremento de momentos de reflexão relativamente ao processo de avaliação dos 

alunos, uma maior responsabilização dos professores, órgãos e estruturas intermédias;  

• aperfeiçoamento dos processos de monitorização interna relativamente à avaliação 

interna e externa dos alunos. 

 

11. É de sublinhar que a classificação interna das disciplinas bienais e trienais depende não só da 

classificação interna de 2019, mas também de 2018 (bienais) e 2017 (trienais). Neste sentido, 

os valores do indicador do alinhamento das notas internas não devem traduzir de forma linear 

os verdadeiros impactos da intervenção inspetiva, pois o seu cálculo não envolve 

exclusivamente as classificações internas de 2019. De resto, mesmo em 2019, a intervenção 

inspetiva ocorreu apenas depois do 2.º momento de avaliação interna dos alunos. Ainda assim, 

em 2019, são de destacar as seguintes melhorias: 

 

✓ Em 81,7% dos estabelecimentos de ensino intervencionados, verificou-se melhoria do 

indicador do alinhamento das notas internas, em, pelos menos, uma ou várias 

disciplinas, sendo que as disciplinas de Matemática A, Português, Biologia/Geologia e 

Física e Química A melhoraram neste parâmetro, respetivamente em 33,3%; 55,5%; 

60,0% e 66,6% nas escolas intervencionadas. 

 

✓ Em 9 (72,7%) escolas intervencionadas o valor do indicador do alinhamento das notas 

internas (não desagregado) decresceu, o que é de relevar; 

 

✓ O valor do indicador do alinhamento das notas internas passou de muito desalinhado 

para cima para a categoria de alinhado e desalinhado para baixo nas disciplinas de 

Português, Biologia e Geologia e Física e Química A, respetivamente, em 22,2%, 11,1% 

e 33,3% das escolas intervencionadas. 
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12. Para além do exposto no ponto anterior, também nas 11 escolas intervencionadas, o valor 

médio bruto do indicador das notas internas decresceu 0,49, de 2018 para 2019, ou seja, 27,1%. 

Comparando esta variação com o grupo controlo (contrafactual), conclui-se que o decréscimo 

verificado foi superior ao esperado, podendo, por isso, afirmar-se que houve impacto positivo 

da ação inspetiva e que a magnitude desse impacto foi de 0,06, o que é de relevar. 

 

13. Importa ainda referir que ao longo dos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019, do total de 39 escolas 

intervencionadas, 19 (59,3%) integravam o grupo das 32 escolas mais desalinhadas para cima 

(Top 32), em 2014. Destas 19 escolas, só três integram, em 2019, o grupo das 32 escolas mais 

desalinhadas para cima do país. 

 

14. Como em 2019, o grupo das 32 escolas mais desalinhadas para cima do país só integra quatro 

escolas do Top 32 de 2014, pode-se concluir que, pelo menos, 87,5% das escolas que 

integravam o grupo das 32 mais desalinhadas para cima melhoraram, de 2014 para 2019, o 

valor do indicador das notas internas, deixando de integrar em 2019 este grupo (Top 32). 

Acresce ainda referir que apesar de três escolas intervencionadas não deixarem de integrar o 

grupo Top 32, em 2019, em duas delas o valor do indicador do alinhamento das notas internas 

decresceu. 

 

15. Não se pode deixar de registar que, enquanto 28,1% (9) das 32 escolas mais desalinhadas para 

baixo em 2014, integram ainda, em 2019, este cluster (grupo das 32 escolas mais desalinhadas 

para baixo), já no grupo das escolas mais desalinhadas para cima só quatro escolas estão 

simultaneamente presentes no cluster de 2014 e 2019.  Associando este facto, à constatação 

de o decréscimo (desagravamento) médio do valor do indicador do alinhamento das notas 

internas, de 2014 para 2019, foi superior no conjunto das 32 escolas mais desalinhadas para 

cima (19,2%) do que no conjunto das 32 mais desalinhadas para baixo (16,8%), conclui-se que 

as melhorias foram mais significativas (em quantidade e qualidade) no cluster sujeito à ação 

da IGEC,  

 

 

 

 

 

5.2 Propostas e Recomendações 

Na sequência da realização da atividade Avaliação das aprendizagens dos alunos do ensino 

secundário no ano de 2018 em 11 escolas do ensino público e particular e cooperativo, 

apresentam-se as seguintes Propostas e Recomendações: 

5.2.1 Recomendações 

Para os centros de formação de associação de escolas 

➢ Constituir-se como um centro de pesquisa, de inovação, de mudança e aperfeiçoamento 
das práticas, favorecendo formação na área da avaliação das aprendizagens a todos os 
docentes e em modalidades de formação centradas nos contextos reais e nas práticas 
profissionais (e.g., oficinas de formação, círculos de estudos, projetos e estágios). 
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Para as escolas 

 

➢ Definir, no início de cada ao letivo, os critérios de avaliação, de forma a constituírem 

referenciais comuns a todos os departamentos curriculares/disciplinas. Os critérios 

definidos deverão ter em conta: a) o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) As Aprendizagens Essenciais; c) os demais documentos curriculares, com vista à 

consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.  

 

➢ Enunciar nos critérios de avaliação um perfil de aprendizagens específicas para cada ano 

de escolaridade do ensino secundário, integrando descritores de desempenho, em 

consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

➢ Assegurar que a progressão do aluno é uma variável que deve ser tida em consideração no 

processo de avaliação sumativa formal dos alunos. 

 

➢ Aplicar os critérios de avaliação aprovados no início de cada ano letivo, em Conselho 

Pedagógico, para que as classificações internas atribuídas pelos docentes aos alunos, se 

façam no respeito dos critérios de avaliação, devendo as classificações estar expurgadas 

de qualquer fator de inflação, não fundamentado nos aludidos critérios, no respeito 

escrupuloso dos princípios da legalidade, da igualdade, da boa-fé, da imparcialidade e da 

justiça. 

 

➢ Assegurar que os critérios de avaliação traduzam a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, nomeadamente no que respeita à 

valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das 

aprendizagens a desenvolver. 

 

➢ Efetuar, ao nível dos departamentos/subdepartamentos curriculares e dos grupos de 

recrutamento, um diagnóstico rigoroso sobre as causas intrínsecas ao processo de ensino e 

de aprendizagem que incrementam a diferença entre as classificações internas e as 

externas para além do admitido/expectável e, consequentemente, proceder a eventuais 

(re)ajustamentos nas práticas pedagógicas, monitorizando, de forma sistemática, a sua 

eficácia, em ordem à consolidação das aprendizagens dos alunos e à melhoria do seu 

desempenho nas provas de avaliação externa. 

 

➢ Criar momentos de análise e reflexão dos dados recolhidos através dos processos de 

avaliação interna e externa das aprendizagens, valorizando leituras de 

complementaridade, de modo a potenciar a melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

 

➢ Planificar tarefas de aprendizagem, integrando as diferentes modalidades de avaliação, 

com recurso a diferentes instrumentos e técnicas de avaliação adequados aos objetivos de 

aprendizagem pretendidos. 

 

➢ Diversificar técnicas e instrumentos de avaliação e assegurar que os mesmos permitem 

avaliar diversos níveis de exigência conceptual, evitando-se a prevalência dos que 

envolvem a simples memorização e compreensão. 



 

 

 

52 

 

➢ Utilizar processos de avaliação sempre que seja considerado oportuno, com vista a 

definição de planos didáticos, de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação 

de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à 

orientação escolar e vocacional. 

 

➢ Dar ênfase à avaliação formativa, contínua e diversificada como uma estratégia essencial 

da melhoria das aprendizagens e sucesso escolar. 

 

➢ Adequar a avaliação, dentro de cada sala de aula, com o desenvolvimento curricular que 

aí se pratica. 
 

➢ Assegurar a participação informada dos alunos e dos pais e encarregados de educação no 

processo de avaliação das aprendizagens, promovendo, de forma sistemática, a partilha de 

informações, o envolvimento e a responsabilização dos vários intervenientes, de acordo 

com as características da sua comunidade educativa. 

 

➢ Assegurar que os alunos e pais/encarregados de educação tenham conhecimento dos 

critérios de avaliação das diferentes disciplinas ministradas. 

 

➢ Considerar na preparação do ano letivo seguinte, no âmbito da organização e gestão 

pedagógica, assim como na reformulação de práticas letivas, as conclusões da análise 

comparativa realizada entre os resultados obtidos pelos alunos na avaliação sumativa 

interna e nos exames nacionais. 

 

➢ Promover o trabalho cooperativo e em rede das equipas pedagógicas das escolas, 

mormente através da partilha e intercâmbio de boas práticas relacionadas com o processo 

de avaliação das aprendizagens. 

 

➢ Organizar ações de formação/sensibilização no âmbito da avaliação das aprendizagens, 

aproveitando os seus recursos humanos para a dinamização da formação interna. 

 

➢ Assegurar que sejam preservados os elementos de avaliação que suportaram a tomada de 

decisões de avaliação em sede de conselho de turma. 
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Normativos e orientações de referência 

➢ Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

➢ Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

➢ Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto 

➢ Despacho n.º 5908/2017, de 05 de julho 

➢ Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 91/2013, de 10 

de julho, 176/2014, de 12 de dezembro e 17/2016, de 4 de abril. 

➢ Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, alterada pela Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de 

setembro. 

➢ Parecer sobre Acesso ao Ensino Superior, do CNE, (Diário da República n.º 88/2017, Série 

II de 2017-05-08). 

➢ Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de novembro – Aprova o Estatuto do Ensino Particular e 

Cooperativo de nível não superior. 

➢ O Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, aprovado pelo Despacho n.º 

6478/2017 (D.R. n.º 143, 2.ª série, de 26 de julho). 

➢ O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, criado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 23/2016 (D.R. n.º 70, de 11 de abril); 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/conteudo/107752620
https://dre.pt/application/conteudo/107752620
https://dre.pt/application/conteudo/74094661
https://dre.pt/application/conteudo/74094661
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ANEXO 1 – ESCOLAS INTERVENCIONADAS 

ÁREA 

TERRITORIAL 
DA INSPEÇÃO 

ESCOLAS CONCELHO 

 
 
 
 
 
 

NORTE 
 
 
 
  

Colégio da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos Fafe 

Colégio de Lamego Lamego 

Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura Paredes de Coura 

Externato Carvalho Araújo Braga 

Colégio Internato dos Carvalhos Vila Nova de Gaia 

Colégio Paulo VI Gondomar 

Escola INED - Nevogilde Porto 

Colégio São Gonçalo Amarante 

CENTRO  Colégio Cidade Roda Pombal 

SUL 
Colégio Minerva Barreiro 

Colégio Atlântico Seixal 
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ANEXO 2 – ESCOLAS NÃO INTERVENCIONADAS: COMPARAÇÃO DO GRUPO DAS 32 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA BAIXO EM 

2014 COM AS MAIS DESALINHADAS PARA BAIXO EM 2019 - ASSINALAM-SE AS ESCOLAS QUE INTEGRAM OS DOIS CLUSTERS COM • AZUL 

 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA BAIXO EM 2014 ESCOLAS MAIS DESALINHADAS PARA BAIXO EM 2019 

1 Escola Básica e Secundária Gama Barros  • Escola Básica e Secundária Gama Barros  • 

2 Colégio D. Filipa  • Salesianos do Estoril – Escola  • 

3 Escola Secundária da Lagoa Escola Básica e Secundária Ribeiro Sanches, Penamacor 

4 Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos  • Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo 

5 Escola Secundária do Restelo Escola Básica e Secundária Ibn Mucana 

6 Salesianos do Estoril – Escola  • Escola Secundária José Saramago, Mafra 

7 Escola Secundária Seomara da Costa Primo Academia de Música de Santa Cecília 

8 Colégio Pedro Arrupe Escola Secundária Dr. Augusto César S. Ferreira 

9 Escola Secundária de Mem Martins Escola Secundária da Lousã 

10 Escola Secundária Rainha D. Amélia Escola Secundária Poeta Al Berto 

11 Colégio São Tomás Escola Básica e Secundária de São João da Pesqueira 

12 Escola Secundária de Sacavém  • Escola Secundária de Arganil  • 

13 Escola Secundária de Silves  • Escola Secundária do Lumiar 

14 Escola Secundária Poeta Al Berto Escola Básica e Secundária da Povoação 

15 Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz Escola Secundária de Sacavém  • 

16 Externato Flor do Campo  • Escola Básica e Secundária Pedro Ferreiro 

17 Colégio Valsassina Escola Básica e Secundária do Baixo Barroso, Venda Nova, Montalegre 

18 Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara, Mangualde Colégio Manuel Bernardes 

19 Colégio Santo André Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, Maceira 

20 Escola Básica e Secundária de Ourique Escola Básica e Secundária de S. Sebastião de Mértola 

21 Colégio Bartolomeu Dias Escola Secundária Emídio Navarro, Viseu 

22 Escola Secundária Cacilhas – Tejo Escola Básica e Secundária da Batalha 

23 Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo Escola Secundária de Silves  • 

24 Colégio de Nossa Senhora da Boavista Externato Flor do Campo  • 

25 Colégio Dr. Luís Pereira da Costa Escola Básica e Secundária de Penalva do Castelo 

26 Escola Básica e Secundária da Batalha Colégio D. Filipa  • 

27 Escola Portuguesa de Luanda  • Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, Lisboa  • 

28 Escola Secundária D. Pedro V Escola Secundária Cacilhas – Tejo 

29 Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves Colégio Bartolomeu Dias 

30 Escola Secundária de Arganil  • Colégio de São Francisco de Assis, Luanda 

31 Colégio Rainha D. Leonor Escola Portuguesa de Luanda  • 

32 Escola Básica e Secundária Gama Barros  • Escola Básica e Secundária Gama Barros  • 
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