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Avaliação dos Objectivos do Ensino a 
Nível de Classe 

e Como Fazer que Isso Aconteça Mais Vezes em Em Mais Salas de Aula 



Síntese da Apresentação  
o O que é a Avaliação em Classe 
o Como Fazer com que ela Aconteça 



Quatro Perguntas Fundamentais 
Relacionadas com a Avaliação em Classe 

O que queremos que os estudantes 
aprendam? 

Como saber se o aprenderam? 
E se não o conseguem aprender? 
E se já o aprenderam? 

| DuFour 2004 



O que é 
Avaliação em Classe 
Estudo de Caso | Façamos a experiência. 



Fazer a Experiência de uma  Lição 

 Façamos a experiência de um segmento de abertura 
de uma lição de matemática a nível primário. 

 
 Multiplique um número de dois dígitos por um número 
de um só dígito, de forma a ter um resultado com dois 
dígitos. 

     ×  =  



 Formato de Lição em três Partes 

 Aquisição 
 Consolidação 
 Orientada 
 Independente 

 Extensão 



Como Fazer que 
Aconteça 
Estudo de Caso| Vejamos o caso de Singapura. 



Dois Básicos 
o Há uma cultura de fazer perguntas cruciais? 
o Há alguma provisão para avaliação  no ensino? 



Estudo de Caso|Singapura 



“ 

” 

      Escolas que Pensam,  
 
                Nação que Aprende                   

O enfoque em usar temas da escola para desenvolver as ideias. 

| Ministério da Educação de Singapura 1997 



“ 

” 
Ensinar Menos, 
                 Aprender Mais 

Enfoque em ajudar os estudantes a desenvolver uma gama  

de competências para alargar a sua aprendizagem. 

| Ministério da Educação de Singapura  2004 



“ 

” 
Centrada no Estudante 
         Orientada por Valores 

O foco incide no equilíbrio entre a aprendizagem académica e uma 
gama de competências, inclusivamente afectivas. 

| Ministério da Educação de Singapura 2012 



O Sistema Educativo de Singapura 

Começando como um sistema educativo 
caracterizado por baixos resultados, Singapura 
embarcou numa viagem contínua para reformar a sua 
educação, em princípio dos anos ‘80. A transição para 
uma forma de pensar mais desenvolvida, surgiu em 
finais dos anos ’90. Cada vez mais, o sistema procura 
pôr de parte uma demasiada complacência, 
demasiada ênfase em testá-lo, a balançar conteúdo e 
processo, aprendizagem académica e não-académica  
e a dar maior ênfase a uma avaliação holística.  



Vejamos três possíveis facilitadores 
para medir o sucesso. 

Padrões de Aprendizagem 
 

Como é que os padrões de aprendizagem 
afectam a avaliação em classe? 



Metas de Aprendizagem 

  Há um programa nacional . 
 

| www.moe.gov.sg 



| www.moe.gov.sg Secundário baixo ciência 



| www.moe.gov.sg Primária matemática 



Outro possível facilitador para medir o 
sucesso. 

Livros de Estudo e outros Recursos do 
Currículo 

 

Como utilizam professores e alunos os livros de 
estudo para avaliar o nível de aprendizagem dos 

estudantes, num dado momento, e o que 
planeiam para aprendizagem subsequente? 



Livros de Texto 

| New Syllabus Mathematics 1 



Um terceiro possível facilitador  para 
medir o sucesso. 

Enfoque na Avaliação Holística  
Os testes formais são fortemente desencorajados 

para os dois primeiros anos da Primária. Esta 
política, introduzida em 2009, é agora prática 

comum em todas as escolas primárias de 
Singapura. Como é esta política explícita abriu 

caminho para mais avaliação em classe? 



“ 

” 

As escolas de prototipagem concentraram os seus esforços 
em reforçar a confiança das crianças e o seu desejo de 
aprender utilizando avaliações apropriadas à sua idade, 
nos primeiros anos da primária. Em vez de dar ênfase a 
exames de papel-e-lápis no final do ano,  uma gama de  
formas de avaliar e range of assessment modes e 
pequeninos formulários de avaliação para um feedback de 
avaliação de aprendizagem mais rico.  

Grace Fu 2010 

Ministra de Estado Sénior | Ministério da Educação Singapura 

 

Este texto fez parte do Seminário de Avaliação PERI Holística , realizado em 
2010 para divulgar como as escolas piloto fazem a avaliação nos  primeiros 
níveis da escola primária. 



Avaliação em Classe  
e Metas Afectivas de Aprendizagem 

É reconhecido como mudança necessária, 
alcançar metas de aprendizagem afectivas  
como estimular a confiança e a motivação 
para aprender. 

É também reconhecida como uma ferramenta  
para avaliar as metas de aprendizagem 
afectiva foram conseguidas. 



Exemplo de Avaliaçãp 
Holística 
| Avaliação por Pares  

 

Fonte| St Anthony’s Primary School 

http://www.moe.gov.sg/media/speeches/2010/07/13/peri-holistic-assessment-seminar-2010.php


Política sobre Avaliação Sumativa 
Assessment 

| PERI Report 



Lições  da Observação de 
Singapura 
De um sistema que anteriormente se centrava em avaliação sumativa 
orientada pelo professor 



Fazer com que a Avaliação em Classe 
Aconteça 

 O que é Valorizado? 
 Rétorica 
 Avaliação do Professor 
 Testes nacionais 
 Liderança 



Fazer com que a Avaliação em Classe 
Aconteça 

 Que Ferramentas estão Disponíveis? 
 Instrumento 
 Utilização de Instrumento 
 Usar Dados para Acção 
 Planear a Acção 



Fazer com que a Avaliação em Classe 
Aconteça 

 Quais são as Plataformas para Desenvolver 
as Competências de Avaliação dos 
Professores? 
 Formação dos docentes pré-serviço 
 Desenvolvimento Profissional em Serviço 
 
 



Olhar em Frente & Desafios 

Singapura tem tido razoável sucesso em 
conseguir que as escolas alcancem ‘micro’ 
objectivos de aprendizagem relacionados 
com conteúdos.  

 
O desafio, para Singapura, é as escolas 

ajudarem os estudantes a alcançar ‘macro’ 
metas de aprendizagem.  

    
 



“ 

” 

… passar de aprender a 
contar para aprender o 
que conta … 
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