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Com o objectivo de responsabilizar os alunos pelo seu desempenho, a sua actuação nesta 
estratégia será avaliada. Os portfólios digitais dos alunos vão ter um peso de 15% na nota final 
do 1º trimestre. 
 
A avaliação em Formação Pessoal e Social (FPS), segundo os critérios do Ministério de 
Educação e Ensino Superior de Cabo Verde, funciona da seguinte forma: 2 testes de 40% cada 
e 20% para OEA (Outros elementos de Avaliação): 

CA = OEAx0,2+ 
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º2º1 testeTeste
x0,8 

Isto é, CA = OEA=4 valores + 1ºT=8 valores+ 2º T=8 valores = 20 Valores 
 
 
A avaliação dos portfólios digitais dos alunos vai absorver 15% dos 20% dos OEA. Os 
restantes 5% serão atribuídos a OEA (mais concretamente aos comportamentos e atitudes dos 
alunos, assiduidade e pontualidade) depois da realização da experiência:  

CA = Blogfólio x 0,15 + OEA x 0,05 + 
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º2º1 testeTeste
x0,8 

Isto é, Blogfolio=3 valores + OEA=1 valor + 1ºT=8 valores+ 2º T=8 valores = 20 Valores 
 
Resolvemos deixar de fora uma avaliação quantitativa - que poderia ser medida, recorrendo ao 
traking, através do número de entraras nos Blogfólios, número de comentários feitos e o 
número de trabalhos entregues - porque não queremos mexer muito na estrutura da avaliação 
predefinida pelo MEES de Cabo Verde. Poderíamos atribuir os restantes 5% dos OEA mas 
seria uma margem muito ínfima que não daria para distinguir as diferenças entre os alunos, o 
que acabaria por se traduzir injusto para alguns alunos.  
 

3.1.1 – Avaliação Blogfólio (Qualitativa)  
A avaliação qualitativa dos portfólios digitais dos alunos vai ser aferida com base nas principais 
competências que se espera que a utilização de portfólios digitais desenvolvam nos alunos. E 
essas competências são:  
 
C1 – Atitude Reflexiva -  é uma competência que se desenvolve através da reflexão sobre 
cada trabalho produzido (matéria) e sobre o processo da sua produção e sobre todo processo 
da aprendizagem. Tem como objectivo levar os alunos a tomar consciência do processo, 
perceber as suas potencialidades e dificuldades, auto-avaliar-se, assim como ter a 
oportunidade de corrigir os seus erros. Dá o aluno a oportunidade de, neste caso, pensar se a 
utilização dos portfólios digitais e toda a estratégia implicada está a contribuir realmente para a 
sua aprendizagem, para a construção do seu conhecimento e se está sabendo tirar o melhor 
proveito dessa estratégia de aprendizagem. Esta competência implica criar o hábito de pensar 
e desenvolver a capacidade metacognitiva (aprender a aprender), isto é, a capacidade de 
mobilizar e transferir conhecimentos para resolver problemas de acordo com cada contexto. 
Tem a ver com idealizar, pesquisar, seleccionar, analisar, reflectir, decidir, actuar, voltar a 
reflectir para ver se os objectivos previstos foram alcançados, extrair conclusões e corrigir 
possíveis erros. 
 
Pretendemos levar os aprendentes a desenvolver esta capacidade, convidando-os a fazer uma 
reflexão sobre cada trabalho produzido e sobre o processo da sua produção e sobre todo 
processo da aprendizagem após duas semanas da experiência e no final da mesma. E também 
a encontrar soluções para problemas baseados e casos próximos da sua realidade. Foram 
Elaboramos guiões (em anexo) com perguntas para os orientar na tarefa de reflexão. 
 
 
Autonomia e Autoestima – Esta competência implica aprender a ser e também aprender a 
aprender. Aprender a ser – tem a ver com a construção de uma identidade pessoal e de uma 
auto-estima para agir de acordo com a consciência e não pela vontade dos outros. E portanto, 
responsabilizar-se pelas escolhas e acções. Aprender a aprender (conhecer) – tem a ver com 



ser activo e autónomo na busca do conhecimento ou dos ideais, procurar as soluções por si 
próprio e não ficar na dependência dos outros. 
 
Esta competência é evidenciada através da capacidade de pesquisar, seleccionar, sintetizar e 
organizar a informação e, consequentemente, do conhecimento apreendido; e ainda 
encontrando e utilizando formas saudáveis de expressar alegria, de se divertir e conviver com 
os amigos sem a necessidade de utilizar drogas. 
 
Relacionamento Interpessoal (trabalhar em grupo) e Comunicação – esta competência tem 
a ver com mobilizar todas as capacidades para se relacionar da melhor forma com os outros, 
cooperar e colaborar eficazmente com elas e estabelecer boa comunicação, isto é saber 
escutar e argumentar, - de forma a criar entendimentos e gerar acções consensuais e 
satisfatórias para o elemento e o para o todo (grupo ou sociedade). Portanto esta competência 
tem a ver com aprender a viver juntos, aprender a trabalhar em grupo e aprender a se 
comunicar.  
 
Esta competência pode ser evidenciada durante a participação nas aulas, na apresentação oral 
de trabalhos, na comunicação escrita, principalmente através dos comentários feitos nos 
blogfólios dos colegas; e na forma como se comporta na sala de aula, se coopera e colabora 
no grupo e se contribui para o seu fortalecimento e a geração de consensos; e como se 
relaciona com todos os colegas, professores e funcionários. 
 
 
Utilização das TIC / Criatividade – as TIC são instrumentos poderosíssimas e imprescindíveis 
para se informar, para se aprender e para se comunicar. Portanto, esta competência também 
tem a ver com aprender a aprender, isto é, com todas as estratégias necessárias de pesquisa, 
análise, reflexão, etc., para se construir o conhecimento. Mas tem a ver também com a 
criatividade, isto é, saber tirar todo o proveito das TIC para transformar a informação em 
conhecimento e o conhecimento em artefactos concretos para o proveito próprio e para o 
benefício de outras pessoas. 
 
Esta competência pode ser evidenciada na capacidade pessoal de organizar o portfólio digital e 
de utilizar as TIC para produzir artefactos de aprendizagem em diferentes formatos. Uma 
competência que podemos avaliar através do portfólio digital construído e dos artefactos 
produzidos. 
 
 
Em termos funcionais, essas competências traduzem-se, respectivamente, nos seguintes 
critérios: 
 

C1 – Reflecte criticamente sobre os trabalhos produzidos e o processo global da sua 
aprendizagem – 30%. 

Mostra ser capaz de exprimir, registar e reflectir, de forma sistemática, as suas ideias, 
motivações, opiniões, propósitos, relativamente a matéria e os trabalhos produzidos e a 
estratégia de ensino e aprendizagem. Consegue identificar os seus pontos fortes e fracos 
assim como formas de ultrapassar as dificuldades e de melhorar os trabalhos; apresenta 
exemplos concretos que justificam o seu agrado ou desagrado relativamente à estratégia de 
ensino e aprendizagem.  

C2 – Demonstra aquisição de conhecimentos e autonomia e autoestima na construção 
sua construção – 30%. 

Consegue encontrar as informações de que necessita, mostra ser capaz de encontrar novas 
fontes de informação não se limitando às que o professor fornece. Demonstra entusiasmo e 
boa vontade em aprender, utiliza as suas próprias palavras para sintetizar ideias, mostra ter 
ideias próprias, tenta resolver os seus problemas antes de perguntar ao professor. Demonstra 
ser respeitador e ter atitudes positivas e de identificar com formas saudáveis de conviver e 
relacionar com a pessoas. 

 

C3 – Demonstra criatividade na produção e organização dos seus trabalhos – 10%  

Mostra que é capaz de explorar ideias de várias formas através de experimentação de 
possibilidades. Mostra que consegue encontrar possibilidades novas explorando as 
experimentações até ao limite, assumindo riscos. Consegue organizar o seu Blogfólio conforme 



as características exigidas e ainda introduz um cunho pessoal ao seu portfólio. Apresenta 
qualidade técnica na manipulação de materiais e meios tecnológicos. 
 

C4 – Estabelece comunicação e boas relações interpessoais – 5% 

Contribui para a estabilidade do seu grupo, sabe quando deve escutar os outros e quando deve 
falar, respeita os colegas e professores, não perturba a aula, pede para falar antes começar a 
falar, contribui para o desenvolvimento da aula. Mostra ser capaz de expressar oralmente as 
suas ideias de forma lógica, consegue controlar a sua timidez e nervosismo durante uma 
apresentação oral, expressa-se com alguma fluidez, consegue fazer bons comentários sobre o 
trabalho dos colegas.  
 
Esses critérios orientarão a avaliação mas serão interpretados de forma flexível, seguindo a 
matriz: 
 
Tabela 1 - Matriz 

Matriz de Avaliação 

Critérios de Avaliação Satisfaz Não Satisfaz 

C1 – Reflecte criticamente 
sobre os trabalhos 
produzidos e o processo 
global da sua 
aprendizagem.  

30% = 6 pontos 
 

Evidencia capacidade auto-
reflexiva, relaciona a 
excussão do trabalho com a 
aprendizagem da matéria, 
consegue identificar pontos 
fracos e fortes dos seus 
trabalho assim como formas 
de o melhorar, consegue 
descrever as etapas de 
produção do seu trabalho. 
Tem uma ideia clara sobre a 
sua aprendizagem, 
consegue justificar com 
exemplos concretos. 

De 15% 
a 30% 
 

Envolve-se na tentativa de 
reflectir sobre seus 
trabalhos mas apresenta 
ideias vagas e repetitivas, 
não consegue estabelecer 
a relação entre o trabalho 
feito e a aprendizagem da 
matéria, não é capaz de 
identificar pontos fortes e 
fracos dos trabalhos. A 
sua opinião sobre a 
aprendizagem não é muito 
clara, nem consegue 
apresentar exemplos 
concretos. 

De 0% a 
14% 
 

C2 – Demonstra aquisição 
de conhecimento e 
autonomia e autoestima na 
sua construção. 

30% = 6 pontos 

 

Mostra ser autónomo e 
responsável, mostra-se 
capaz de encontrar novas 
fontes de informação não se 
limitando às que o professor 
fornece. Utiliza as suas 
próprias palavras para 
sintetizar ideias, mostra ter 
ideias próprias. Evidencia 
compreensão da matéria. 

De 15% 
a 30% 

È pouco autónomo na 
construção da sua 
aprendizagem, mostra 
interesse pela pesquisa 
mas limita-se às fontes 
fornecidas pelo professor, 
não consegue utilizar as 
suas próprias palavras na 
elaboração de sínteses, 
limita-se a decorar a 
matéria. 

De 0% a 
14% 

C3 – Demonstra 
criatividade na produção e 
organização dos seus 
trabalhos. 
 
15% = 3 pontos 

Consegue organizar o seu 
Blogfólio conforme as 
características exigidas e 
ainda introduz um cunho 
pessoal ao seu portfólio. 
Apresenta qualidade técnica 
na manipulação de 
materiais e meios 
tecnológicos. Utiliza as TIC 
para comunicar com os 
colegas e professor. 

De 8% a 
15% 

Organiza minimamente o 
seu portfólio e não segue 
as orientações 
estabelecidas, coloca 
restrições para utilizar as 
TIC na produção dos seus 
trabalhos.  

De 0% a 
7% 

C4 – Estabelece 
comunicação e boas 
relações interpessoais. 

25% = 5 pontos 

 

Comunica com alguma 
fluidez, contribui para a 
qualidade da aula e para a 
estabilidade do seu grupo, 
respeita colegas e 
professor, sabe escutar e 
argumentar.  

De 13% 
a 25%  

Não contribui para a 
qualidade da aula, 
interrompe 
constantemente colegas e 
professor, não colabora 
em grupo, desestabiliza o 
grupo. 

0% a 
12% 

 



Para facilitar o processamento da avaliação de cada aluno, utilizaremos a ficha de registo abaixo. A avaliação será feita 
com base nos trabalhos (T) definidos como marcos pedagógicos. Contudo, os trabalhos não serão avaliados apenas 
como um produto final, mas a actuação do aluno ao longo da sua produção. Isso permite-nos avaliar as etapas e a 
própria atitude do aluno ao longo do desenvolvimento do trabalho e durante as aulas.  
 
Na ficha, os códigos T1, T2, T3, e T4 identificam os trabalhos e serão assinalados com S significando Sim no caso do 
aprendente conseguir alcançar algum critério e N representando não se o aprendente não conseguir alcançar o critério 
desejado. O campo de observações permite-nos registrar de forma descritiva e resumida a nossa impressão global 
sobre o desempenho do aluno em cada critério. No campo da % traduziremos essas impressões em total de 
percentagens, orientando-nos pela classificação de Satisfaz e Não Satisfaz. No campo Pont. traduziremos as 
percentagens em pontuações. O que quer dizer que se um aluno tiver o total de 100% terá 20 pontos. Na prática 20 
pontos são 3 valores que é igual aos 15% atribuídos à avaliação qualitativa dos portfólios. 
 
 

Tabela2 – Registro de avaliação portfólio digital 
Nome: _____________________________________________________ N.º________ Turma______ 

 
Para facilitar, utilizaremos uma folha de cálculo automática para aferir a classificação Trimestral 
(avaliação do portfólio + OEA + testes):  
 

Registro de avaliação do Portfólio Digital 

Critérios de avaliação T1 T2 T3 T4 Observações % Pont. 

Identifica dificuldades     
Identifica avanços     
Revela exemplos concretos     
Aponta melhorias      
Fala sobre aprendizagem     
Opina sobre reflexão     
Identifica competências      

   

Organiza correctamente o discurso      

C1 – Reflecte 
criticamente 
sobre os 
trabalhos 
produzidos e o 
processo 
global da sua 
aprendizagem 
 

Avalia a estratégia     
   

Revela Conhecimento da matéria     

Utiliza fontes próprias na pesquisa      

Sintetiza com palavras próprias      

Revela empenho e entusiasmo     

Procura superar as dificuldades     

Leva as tarefas até ao fim     

C3 – 
Demonstra 
aquisição de 
conhecimento 
e autonomia e 
autoestima na  
sua 
construção. 

Executa bem as tarefas sem ajuda     

   

Utiliza as TIC     

Utiliza diferentes formatos     
Organiza correctamente o Blogfólio     
Blogfólio fácil de consultar     
Respeita referências     

C4 – 
Demonstra 
criatividade na 
produção e 
organização 
dos seus 
trabalhos. Revela criatividade     

   

Discurso coerente     
Capac. de Transmissão de conhecimento     
Comentários pertinentes     
Entusiasmo/motivação     
Colabora activamente no grupo     
Contribui para a qualidade da aula     

Coloca questões     

C5 – 
Estabelece 
comunicação e 
boas relações 
interpessoais. 

Respeita colegas e professor      

   

Total    



Blogfólio OEA

15 15 10 18 14,2
0
0
0
0
0

Avaliação Potfólios

T1 T2

Avaliação Trimestral

Total

 
Tabela3 – Folha de Cálculo Avaliação Trimestral - 
 

3.2. Avaliação da Estratégia (portfólio digital + estratégia) 
Para além da avaliação pedagógica descrita acima, os alunos preencherão questionários, 
antes, durante e depois da experiência, para o professor poder adequar e avaliar a própria 
estratégia. 
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