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OBJETIVOS/ 

COMPETÊNCIAS 

A ADQUIRIR 

Pretende-se que cada formando, após este 

módulo esteja apto a: 

 Distinguir diferentes níveis de avaliação dos 

resultados de formação;  

 Construir e aplicar instrumentos de 

avaliação em função dos objetivos 

previamente definidos, que permitam 

verificar e controlar os resultados da 

aprendizagem, a eficiência e a eficácia 

da formação; 

 Identificar causas de subjetividade na 

avaliação; 

 Aplicar um método sistémico e evolutivo 

de análise de resultados de formação;

 Propor medidas de regulação, com vista à 

melhoria do processo de formação.



Temática 1
AVALIAÇÃO 

QUANTITATIVA 
E QUALITATIVA 

 Conceito, finalidades e objetos da avaliação

 Tipos de avaliação da formação (inicial: diagnóstica; 
contínua: formativa e sumativa; e final: sumativa)

 Indicadores e critérios de avaliação da aprendizagem

 Características técnicas da avaliação (fiabilidade, 
validade e objetividade)

 A problemática da subjetividade no processo de 
avaliação

 Técnicas de avaliação (observação, formulação de 
perguntas, medição, …) de acordo com os objetivos, 
metodologias e estratégias de formação

 Instrumentos de avaliação (grelhas de observação, 
escalas de classificação, testes de produção curta e 
longa, testes com questões de escolha múltipla, de 
verdadeiro/falso, de emparelhamento, …)

 Escalas de classificação (numéricas, literal e descritivas)

 Critérios de seleção das técnicas e instrumentos de 
avaliação da aprendizagem

 Regras da conceção dos instrumentos de avaliação 
(ponderação, tempo de realização e tempo médio por 
bloco de questões, …)



O CONCEITO DE 

AVALIAÇÃO

 É um processo sistemático, contínuo e 
integral, destinado a determinar até que 
ponto os objectivos educacionais foram 
alcançados (Fermin)

 É um método de colecta e de 
processamentos dos dados necessários à 
melhoria da aprendizagem e do ensino 
(Bloom, Hasting e Madaus)

 Obter e tratar informações que se vão 
utilizar em seguida para tomar decisões 
ou para modificar uma decisão já 
tomada (Tourner e Vasamillet)



Finalidades 

da avaliação

 Selecionar os candidatos mais aptos para frequentarem uma 
formação

 Testar os conhecimentos e competências necessários para 
abordar a formação com sucesso

 Situar e controlar os formandos nos vários domínios do saber

 Informar, orientar, aconselhar ou corrigir os formandos, 
durante a formação

 Classificar os formandos, situando-os em relação aos colegas

 Controlar, no final da formação, se as competências 
adquiridas pelos formandos correspondem ao perfil desejado

 Recolher e diagnosticar dados com vista à melhoria da 
formação



OBJETOS DE 

AVALIAÇÃO

(O QUE 

AVALIAR?)

Programa

Metodologias

Coordenação

Formadores/as

Instituição

Formandos/as

Resultados

Avaliação

Objetivos



TIPOS DE AVALIAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO quanto ao momento

Momento

Inicial ou 
diagnóstica  

Continua ou 
formativa

Final ou 
sumativa



TIPOS DE AVALIAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO quanto ao processo

Processo
Normativa

Criterial



MOMENTOS 

DE 

AVALIAÇÃO

 Antes da formação (preparação): perfil de 

entrada e selecionar o grupo de formandos/as

 Durante a formação: desenvolvimento da 

formação

 Diagnóstica: avaliação do nível de 

conhecimentos iniciais do grupo

 Formativa (ou Contínua)- Diagnosticar 

dificuldades de aprendizagem e introduzir 

de ações corretivas e alternativas ao 

processo 

 Final (ou Sumativa)- Determinar se os 

objetivos foram ou não atingidos

 Após da formação: avaliação do impacto



AVALIAÇÃO 

INICIAL 

Experiências

Pré-

requisitos
Permite: 

Selecionar para 
a aprendizagem 

(seleção)

Decidir o ponto 
de entrada 

(colocação)

Orientar a 
aprendizagem 
(orientação)

Que objetivos da formação os/as 
formandos/as já dominam?

Que conhecimentos, habilidades e 
capacidades relevantes para a 

aprendizagem existem?



Dimensões  
da

AVALIAÇÃO 
FORMATIVA

Controlar 
Informar
Orientar 
Verificar 
Corrigir

 A estrutura de cada unidade de aprendizagem

(melhorar a organização do programa; alterar a 
sequência de aprendizagem)

 O/A formando/a no grau de domínio dos 
objetivos

(feedback em função do progresso do formando; 
desenvolver capacidades de autoavaliação e 
autonomia)

 O processo de ensino/aprendizagem

(prescrever alternativas de aprendizagem e as 
condições necessárias para o seu desenvolvimento)

 As causas dos insucessos na aprendizagem

(Causas físicas, ambientais, emocionais)

(Motivadas pelos métodos, motivadas pelos meios)



AVALIAÇÃO FINAL 

Vertente Didática

O que é que os formandos 
aprenderam durante a 
atividade formativa? 

Vertente Pedagógica

Os formandos gostaram da 
atividade formativa? 



AVALIAÇÃO FINAL

Vertente Didática 

Apurar em que medida se verificaram 
mudanças ao nível do saber 
(conhecimentos), saber-fazer (aptidões) 
e do saber-ser (atitudes)

Se o processo de aprendizagem foi efetivo 
e se os objetivos foram alcançados 

Vertente Pedagógica  

Demonstrar e medir o grau de 
envolvimento e de interesse dos 
formandos pela atividade formativa.

Qual o grau de satisfação da 
aprendizagem



A avaliação final permite: 

Classificar os formandos 
Verificar se os Objetivos 
(gerais e específicos) foram 
atingidos

Medir o grau em que os 
objetivos esperados foram 
atingidos

Controlar, no final da 
formação, se as 
competências adquiridas 
correspondem ao perfil 
desejado 

Certificar os formandos
Identificar as alterações a 
introduzir



Avaliação quanto ao processo: 
normativa vs. criterial

Avaliação Normativa Avaliação Criterial

Função Principal
Avaliar o comportamento do formando tendo por 

base o comportamento dos outros

Avaliar o comportamento do formando 

tendo por base o objetivo a ser atingido

Classificação 
Varia em função das classificações atribuídas aos 

outros formandos
Reflete o alcance/satisfação do objetivo

Padrão É relativo ao grupo Está predefinido e é absoluto

Função Itens/Teste
São construídos para permitir discriminação em 

faixas distintas de classificação

São construídos para verificar o alcance 

dos objetivos

Utilização do 

Resultado

O resultado do teste é usado para selecionar os 

formandos ou para os hierarquizar numa lista

O resultado do teste é utilizado para 

determinar a eficácia da formação

Vantagens

Importante meio de seriação dos indivíduos

O indivíduo pode comparar a sua aprendizagem 

com a dos outros (vantajoso se for melhor)

Não distingue “bons” e “maus” formandos

Competição consigo mesmo: o indivíduo é 

confrontado com a sua própria 

aprendizagem



Princípios 

Orientadores 

da 

Avaliação

 Coerência: com os conteúdos, 
estratégias e metodologias

 Positividade: deve dirigir-se ao que os 
formandos sabem

 Diversidade: utilização de diferentes 
técnicas e instrumentos

 Informalidade: para além do registo 
mais formal (avaliação sumativa 
clássica) deve incluir momentos de 
avaliação e autoavaliação contínuos 
com o processo de aprendizagem

 Globalidade: deve considerar-se 
todos os momentos e formas de 
avaliação: inicial, contínua e final



A 

SUBJECTIVIDADE 

na AVALIAÇÃO: 

CAUSAS

 Efeito da Informação Prévia O facto do formador possuir 
informações acerca do formando pode influenciar a sua 
avaliação (e.g.: capacidades, dedicação, 
comportamento em geral, etc.)

 Ordem de avaliação As avaliações fazem-se por 
contraste com a prova precedente (aluno “bom” seguido 
de um “normal”). Há tendência para ser mais severo em 
relação às últimas provas do que às primeiras

 Estereotipia Preconceito criado acerca do formando. O 
avaliador tem tendência a avaliar sempre da mesma 
forma, indiferentemente à evolução ou retrocesso do 
formando

 Ausência de critérios comuns Não há concordância entre 
o grau de exigência, verificação dos objetivos, critério de 
êxito, etc.

 Efeito de Halo Preconceito formado acerca dos 
formandos motivado pela sua apresentação, presença 
física, comportamento, fluência de linguagem, 
apresentação de provas escritas, etc. O avaliador é, 
assim, influenciado positiva ou negativamente

 Infidelidade do avaliador Nem sempre se julga da mesma 
maneira A avaliação está dependente de fatores 
pessoais (humor, estado de saúde, grau de exigência, 
etc.) 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO*

*Consultar texto de apoio

Técnica Forma Instrumentos

Observação

Directa

Indirecta (vídeo)

Ficha/ Grelha de observação

Lista de verificação

Escala de classificação

Formulação de

perguntas

Avaliação oral Lista de perguntas

Avaliação 

escrita

Inquéritos

Questionário

Inventário

Escala de atitudes (Liker)

Sociograma

Testes

De produção Produção curta

Produção longa

De selecção

Escolha múltipla

Emparelhamento

Verdadeiro ou falso

De completar

Trabalhos 

individuais e 

de grupo

Avaliação

prática

Fichas de avaliação Qualitativa

Quantitativa 



Temática 2
AVALIAÇÃO: 

DA 
FORMAÇÃO 

AO CONTEXTO 
DE TRABALHO 

 Princípios e métodos de avaliação da 

formação

 Avaliação da eficácia e eficiência do 

processo técnico-pedagógico

 Avaliação da qualidade da formação 

Impacto de formação e inserção no 

mercado de trabalho

 Papéis e intervenientes no processo de 

avaliação (formador, tutor, …)

 Técnicas e instrumentos de recolha de 

informação



Avaliação da 
Formação

Processo contínuo de 
acompanhamento, procurando 
clarificar os impactos da mesma nos 
indivíduos e nas organizações

PARA QUÊ?

 Melhorar a qualidade da formação 
e dos elementos que compõem o 
processo formativo (estrutura do 
programa, objetivos, conteúdos, 
metodologia, atividades e recursos, 
formador, etc.)

 Medir os resultados da 
aprendizagem realizada.



Avaliação do impacto da 

formação

Momento1 –
antes As escolas 
definem o perfil 
que pretendem 

formar; As 
empresas 

apresentam o 
perfil que 

necessitam

Momento 2 – no 
inicio do curso 
Os formandos 
identificam os 

motivos da 
escolha do curso 

e as 
expectativas que 

possuem

Momento 3 – no 
final do curso Os 

formandos 
avaliam a 

experiência da 
formação

Momento 4 – no 
final do estágio 
Os formandos 

pronunciam-se 
sobre a 

formação teórica 
e o posto de 
trabalho; Os 

tutores avaliam o 
formando em 
situação de 

aprendizagem

Momento 5 –
alguns meses 

após a formação 
Ex-formandos 

avaliam a 
utilidade e 

aplicabilidade 
da formação; As 

empresas 
identificam os 

efeitos sentidos



Avaliação 

da 

qualidade 

da 

formação

Condições de aprendizagem

Programação das acções 

Suportes pedagógicos

Comportamento dos formandos

Competências do/a formador/a

Adequação das metodologias aos 
conteúdos programáticos

Apoio da entidade formadora



1. Condições de 

aprendizagem

Diz respeito ao espaço físico 
onde decorre o processo 

formativo, nomeadamente a 
adequação das instalações 

ao tipo de formação a 
decorrer; as condições 

climatéricas e acústicas do 
espaço; os serviços de apoio 

(proximidade de locais de 
alimentação, salas de 

espera, W.C.) etc.



2. Programação das acções

está associado ao 

cronograma da ação 

formativa: calendário; 

horário; duração das 

sessões e respetivos 

intervalos; espaçamento 

temporal entre as sessões 

de formação, etc.



3. Suportes 
pedagógicos 

são todos os meios, 

recursos e materiais 

pedagógicos 

necessários à dinâmica 

formativa: 

computadores; projetor 

ou televisão; quadro; 

apresentações visuais; 

documentos de apoio, 

materiais específicos 

para o desenvolvimento 

de atividades; etc. 



4. 
Formandos/as 

Diz respeito à 

postura, interesse, 

participação, 

assertividade, 

empatia, e 

motivação 

demonstrados no 

decorrer da 

formação, bem 

como à 

autoavaliação dos 

conceitos 

adquiridos.



5. Formador/a 

Contempla a competência teórica, 

técnica e comunicativa do/a 

formador/a, o relacionamento com 

o grupo, a adequação da 

metodologia implementada aos 

conteúdos programáticos, a 

capacidade de acompanhamento 

nas atividades propostas, a 

pontualidade, etc.



6.Entidade 

formadora 

está associado ao apoio 

manifestado pela 

instituição promotora da 

formação que se 

poderá evidenciar na 

programação da ação, 

nos materiais e recursos 

disponibilizados, no 

papel do 

coordenador/a no 

acompanhamento de 

questões processuais 

inerentes à ação 

formativa, etc.



Técnicas e 

instrumentos 

de recolha 

de 

informação

Observação directa

Entrevista

Questionário



Observação 
directa

A implementação 

desta técnica de uma 

forma eficaz implica a 

utilização de alguns 

instrumentos como 

forma de registo das 

observações 

realizadas. Os mais 

utilizados são as fichas 

de observação e as 

listas de ocorrências. 



Entrevista

Esta técnica consiste na 

concretização de um 

conjunto de perguntas 

(estruturadas, 

semiestruturadas e não 

estruturadas) aos 

participantes no processo 

formativo, permitindo grande 

flexibilidade e 

aprofundamento dos tópicos 

a avaliar. 

A aplicação deste 
instrumento pressupõe, no 

entanto, de algum tempo e 
reveste-se de grande 

subjetividade nas respostas 
dadas.



Questionário

É um instrumento que 

consiste num conjunto de 

itens subordinados aos 

vários aspetos que 

compõem a formação 

registados com 

objetividade, 

imparcialidade e 

uniformidade.

Permite aos intervenientes 

na formação expressar a 

sua opinião valorativa de 

uma forma prática e 

rápida.



Questionário

De uma forma geral os questionários 

aplicados na avaliação da formação 

caracterizam-se pela predominância de 

questões de resposta fechada, reservando-

se um espaço para críticas, comentários e 

observações. Normalmente o 

preenchimento deste instrumento é 

confidencial e anónimo, no sentido de não 

induzir respostas.

Pelas características que o questionário 

apresenta, é talvez a técnica mais 

adequada ao processamento, tratamento e 

interpretação dos resultados da avaliação 

da formação.



Relatório de 
Formação: 
componentes gerais 

 Identificação do Curso de Formação

 Objetivos

 Conteúdos

 Avaliação dos Formandos

 Metodologias Utilizadas

 Desenvolvimento da Formação

 Efeitos a Produzir e Mudanças 
Pedagógicas

 Resultados alcançados

 Conclusão

 Bibliografia



Obrigada!


