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AVALIAÇÃO

SUMATIVA
Avaliação do desempenho dos alunos para 

atribuir uma classificação. 

DIAGNÓSTICA
Avaliação dos pré-requisitos dos alunos para iniciar 

um novo tema ou nível.

FORMATIVA
Avaliação de processos e do desempenho na 

concretização dos objetivos e identificar dificuldades.

AFERIDA
Avaliação do desempenho dos alunos para 

aferir a eficácia do sistema educativo



Independentemente das políticas educativas, sempre considerámos 
a  avaliação das aprendizagens um elemento fundamental para a 
Escola da diversidade ou das “múltiplas minorias” (Toffler).
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4A 4B 4C ECT3C

Entrega e Correção 

do Teste

Avaliação com resultados diferidos no tempo é muito 

limitada na regulação do ensino e da aprendizagem…

Tempo

1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B

“O que vem para o teste.”

Temas do currículo

Tempo

TesteRevisões

e acaba por servir os seus fins menos nobres: 

classificar os alunos.



Plataformas disponíveis

Condicionadas pelas limitações de acesso à Internet na 

generalidade das nossas escolas.



Projeto do CCEMS 
para a promoção do sucesso escolar

Conjunto de dispositivos Active 
Expression da Promethean

ActivHub – recetor da informação



Projeto-piloto “Avaliação Interativa em 

Tempo Real”
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?

121 professores

+ 250 atividades

~ 2 500 alunos

Apoios:

34 docentes

31 docentes

38 docentes

18 docentes

no quotidiano das 

salas de aulas de cinco 

escolas.

Município de Leiria

2016



Pré-testagem e desenvolvimento de recursos

“Depois de aprenderem a ler as palavras, é fundamental que 
aprendam a ler as ideias.”   (Vítor Teodoro, XVI Encontro sobre as TIC na Educação)

Testes de compreensão da leitura e as Bibliotecas 

Escolares
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PORTUGUÊS

2) A linha a tracejado representa um eixo de simetria do quadrilátero ABCD.

O ângulo CDA tem uma amplitude de 75º. Qual a amplitude do ângulo CDB?

3) Considera as figuras A , B , C , D e E. Responde às perguntas.

MATEMÁTICA

Formação focada nas salas de aula



✓Inovação: aplicação de metodologias digitais interativas;

✓Aprendizagem: melhoria da atenção/concentração e
motivação de alguns alunos;

✓Sucesso: maior empenho de alguns alunos;

✓Resultados: obtenção de resultados imediatos e visualização
em tempo real;

✓Processo: avaliação de diagnóstica, formativa e sumativa em
tempo útil; monitorização das aprendizagens;

✓Limitações: utilização de imagens, som e vídeo; simbologia
científica; monitorização de processos; peso; dispositivos
desatualizados.

CONSIDERAÇÕES GERAIS, DO PONTO DE VISTA

DO PROFESSOR E DOS ALUNOS: 



Sistema Interativo de Monitorização das Aprendizagens

Computadores

Tablets

Smartphones

Rede Local instalada

Rede específica

Desafio 1

Projeto 1

 .

Teste 1

Compatível com todos os dispositivos que possam conectar-se (por 
cabo ou wi-fi) a uma rede local e que disponham de um browser.

2019



Sistema Interativo de 
Monitorização das Aprendizagens
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Construir,editar
ou importar

(itens, testes, etc.)

Consultar resultados
(exportar para excel)

Definições 
(modos, tempos,  )

O ecran inicial organiza as tarefas em três categorias

EVIDÊNCIAS/
RESULTADOS

MODOS DE 
APLICAÇÃO

OS MEUS
RECURSOS 

Aplicação SIMA
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Criar e gerir recursos

Fórmulas 
matemáticas

Aplicação SIMA

Repositório 

Exportar
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Cada aluno recebe a 
totalidade das questões, 
que pode abordar ao seu 
ritmo, fazendo a gestão do 
tempo dedicado a cada 
questão.

Síncrono

Assíncrono

Os alunos recebem, 
visualizam (projeção opcional) 
e respondem, em simultâneo, 
à mesma questão e passam 
para a seguinte de forma 
automática ou por decisão do 
professor.

Aplicação SIMA

Configurar (modos 
de aplicação)

P
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Aplicação SIMA



Desenvolvimentos

Instalação e atualizações
Automatizar a instalação de novas funcionalidades em função dos 
desenvolvimentos.

Tipologia de Itens e de instrumentos
Ampliar o tipo de itens quer em termos da: i) natureza da informação (e.g. 
envio de texto e números, etc.); ii) interação (e.g. ordenação, legendagem, 
etc.) e iii) função (e.g. informação, relatório, etc.)

Multimédia Para além da imagens (já implementado) integrar 
sons, vídeos  e animações).

Aplicação SIMA



Desenvolvimentos

http://bit.ly/DesenApMon

Ambiente de desenvolvimento numa Comunidade de 

Prática, suportada numa Oficina de Formação (15 h 

Presenciais + 15 h de Trabalho  Autónomo) com 1 jornada 

presencial (6 horas) e sessões “on-line”.

Manifeste o seu interesse em

Equipa de desenvolvimento
António Rodrigues (conceção do projeto e direção); Luís Pinheiro (desenho 

e programação da aplicação); Maria João Serrado, Nancy Silva e Bruno 

Conde (desenvolvimento de recursos, implementação e testagem).

Aplicação SIMA
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MUITO OBRIGADA!


