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Avaliação e Aprendizagem: 
reflexão em torno do Currículo das Ciências

O que se pede à escola?

Currículo do Ensino Básico – qual o papel 
das Ciências?

Que concepção de Currículo?

Que modos de ensinar e aprender ciências?

Que avaliação?



O que se pede à escola?

Ciência – Tecnologia – Globalização - Cidadania 
Novas formas de participação

Implicação na tomada de decisões

É indispensável uma base de conhecimentos 
gerais e, simultaneamente, é fundamental preparar 
os cidadãos para dominar as alterações 
tecnológicas e científicas que se apresentam tão 
rápidas como imprevisíveis.

A educação para o século XXI, UNESCO (2000)



O que se pede à escola?

Formar os jovens numa dimensão global

Preconiza-se o desenvolvimento de competências em 

diferentes domínios do conhecimento, do raciocínio, da 

comunicação e das atitudes, para a resolução de 

problemáticas diversificadas.

Instruir/Ensinar Formar



Currículo do Ensino Básico – qual o 
papel das Ciências?

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, 
alterada e republicada pela Lei n.º 49/2005)

CNEB;Competências Essenciais





Que concepção de Currículo?

Saberes de 

Ciências

Saberes sobre 

Ciências

Saberes através 

das Ciências



Que concepção de Currículo?

Currículo Nacional – referente flexível, a ser 
interpretado em cada escola

Currículo que proporcione a construção de um 
sentido

Conteúdos ligados à realidade particular… com uma 
dimensão global e integrada; que atenda e integre 
os avanços científicos, tecnológicos e os desafios da 
sociedade.

Professores como fazedores de currículo



Que modos de ensinar e aprender 
ciências?

Envolvimento dos alunos no processo de 

aprendizagem

Intervenção planeada do professor

Experiências educativas diferenciadas



Que avaliação?

AVALIAÇÃO das aprendizagens e 
competências definidas no currículo nacional 
para as diversas áreas e disciplinas de cada 
ciclo, expressas no projecto curricular de 
escola e no projecto curricular de turma, por 
ano de escolaridade.                (Desp. Norm. n.º 6/2010)

A avaliação é um dos elementos mais decisivos 
do currículo, uma vez que pode condicionar todo 
o processo de aprendizagem. Santos Guerra (2009)



Que avaliação?

Diagnóstica
Conduz à adopção de estratégias de diferenciação pedagógica

Contribui para elaborar, adequar e reformular o projecto curricular de turma, 
facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e 
vocacional.

Formativa
Assume carácter contínuo e sistemático

Visa a regulação do ensino e da aprendizagem

Recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de 
acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem.

Sumativa
Permite a formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e 
área curricular



Currículo - Avaliação

Currículo 

construção de 
um sentido

flexível

adaptado

para uma 
formação global

Avaliação

Atende ao particular e 
específico de cada 

escola e de cada turma

Avaliar para aprender melhor



Avaliação e Aprendizagem

Transformação do sujeito que aprende 
(receptor) em sujeito que constrói 
significados do seu conhecimento
Avaliação como uma etapa do percurso de 
aprendizagem
Procedimentos de auto-avaliação como 
momentos privilegiados de reflexão sobre a 
sua construção, sobre o seu percurso de 
aprendizagem e de comunicação com outros



O Currículo das Ciências:

“recorre à abordagem de problemas actuais e 
procura promover o pensamento crítico dos 
alunos com vista a uma preparação mais 
completa para o exercício da cidadania”

“salienta a importância de uma ciência para 
todos” (Fontes, A.; Silva, I., 2004)

Todos e cada um são sujeitos da construção de 
saberes, do desenvolvimento de competências e 
participam na regulação do processo de aprendizagem



Desafios

Avaliação não é um mero procedimento técnico das 
“didácticas”, integra dimensões éticas, sociais, 
psicológicas. É um processo complexo de 
compreensão.

Aos professores pede-se que:
• exerçam uma  prática avaliativa diversificada e 

inovadora;
• questionem as suas práticas, procurando caminhos 

para a sua melhoria
• façam uma reflexão crítica, considerando as 

experiências de outros
• desenvolvam a melhoria da actividade profissional de 

avaliação


