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A premissa básica da AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

O funcionário sabe ou pode aprender  a 

identificar as 
suas próprias 
competências

as suas 
necessidades

os pontos 
fortes e os 
pontos 
fracos

as suas 
metas

É a pessoa mais capaz de determinar o que é melhor para si. O 
papel dos superiores e da área de RH, passa a ser o de ajudar o 
funcionário a relacionar seu desempenho com as necessidades e a 

realidade da organização. 

É a pessoa mais capaz de determinar o que é melhor para si. O 
papel dos superiores e da área de RH, passa a ser o de ajudar o 
funcionário a relacionar seu desempenho com as necessidades e a 

realidade da organização. 



1. Assiduidade e cumprimento do serviço distribuído

2. Preparação e organização das actividades lectivas

3. Realização das actividades lectivas

4. Relação pedagógica com os alunos

5. Avaliação das aprendizagens dos alunos

6. Evolução dos resultados dos alunos, tendo em atenção o 
contexto sócio-educativo

7. Prevenção e redução do abandono escolar, tendo em 
atenção o contexto sócio-educativo
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Objectos da avaliação do desempenho dos 
docentes



8. Participação na escola

9. Participação nas estruturas de orientação educativa e nos 
órgãos de gestão da escola

10. Relação com a comunidade

11. Formação contínua adequada ao cumprimento do plano 
individual de desenvolvimento profissional

12. Desenvolvimento de projectos de investigação, 
desenvolvimento e inovação educativa



Plano de Desenvolvimento Profissional

1. Contemplar os objectivos individuais negociados com o CE

2. Prever momentos de diagnóstico e controlo/ monitorização , 
associados ao processo de avaliação de desempenho 

3. Enumerar necessidades de formação identificadas no 
diagnóstico/na última avaliação de desempenho

4. Calendarizar as actividades

(…)
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Sugestões de elaboração:



(apenas um) Modelo para Criar Plano de Desenvolvimento

Domínios Avaliação Necessidades
Específicas

Identificadas na 
AD

Objectivos/
Medidas

(o quê/como)

Plano

(quando?)

Auto Hetero1
CD

Hetero2
Pres. CE



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Competências e funções do supervisor no contexto de uma 
supervisão colaborativa

ÁÁreas de Reflexãoreas de Reflexão
/Experimenta/Experimentaççãoão

CompetênciasCompetências FunFunççõesões

Supervisão

Atitudes:
- Abertura
- Disponibilidade
- Flexibilidade
- sentido crítico

Informar

Questionar

Sugerir

Encorajar

Avaliar

Observação

Saberes (experimental + documental)
- do processo de supervisão
- do processo de observação
- da didáctica da disciplina

Didáctica

Capacidades
- Descrição
- interpretação
- comunicação
- negociação (Vieira, 1993)



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Qualidade da Supervisão

A qualidade da SV surge associada ao critério: 

“promover a capacidade de reflectir, 

criticamente, sobre a acção profissional”

(Schön, 1987)

A qualidade da SV surge associada ao critério: 

“promoverpromover a a capacidadecapacidade de de reflectirreflectir, , 

criticamentecriticamente, , sobresobre a a acacççãoão profissionalprofissional””

(Schön, 1987)



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Qualidade da Supervisão

QualidadeQualidade
dada SVSV

IndicadoresIndicadores de de qualidadequalidade positivapositiva

IndicadoresIndicadores de de qualidadequalidade negativanegativa

ConstrangimentosConstrangimentos

(Alarcão e Roldão, 2008)



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Qualidade da Supervisão

IndicadoresIndicadores de de qualidadequalidade positivapositiva

Exemplos:
• Saber
• Capacidade de aceitar e reformular em conjunto
• Capacidade de liderar, orientar e estimular o grupo para a acção
• Desconstrução conjunta
• Promoção de trabalho colaborativo
• Disponibilidade
• Pesquisa de informação científica
• Capacidade de introduzir mudanças na prática docente
• Crítica construtiva
• Estímulo ao pensamento
• Partilha de experiências e comunicação entre colegas
• Abertura a novas perspectivas 
• . . .

Exemplos:
• Saber
• Capacidade de aceitar e reformular em conjunto
• Capacidade de liderar, orientar e estimular o grupo para a acção
• Desconstrução conjunta
• Promoção de trabalho colaborativo
• Disponibilidade
• Pesquisa de informação científica
• Capacidade de introduzir mudanças na prática docente
• Crítica construtiva
• Estímulo ao pensamento
• Partilha de experiências e comunicação entre colegas
• Abertura a novas perspectivas 
• . . .



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Qualidade da Supervisão

IndicadoresIndicadores de de qualidadequalidade NegativaNegativa

Exemplos:
• Observações de aulas (também de sinal positivo)

• Qualidade (sobretudo relacional) dos orientadores (também de sinal 
positivo)

• Obrigatoriedade de determinadas estratégias (reflexões 
autobiográficas, gravações de aulas, ...)

• Falta de flexibilidade

• Deficiente avaliação

• Pouco apoio dos supervisores

• Ausência de trabalho colaborativo

• . . .

Exemplos:
• Observações de aulas (também de sinal positivo)

• Qualidade (sobretudo relacional) dos orientadores (também de sinal 
positivo)

• Obrigatoriedade de determinadas estratégias (reflexões 
autobiográficas, gravações de aulas, ...)

• Falta de flexibilidade

• Deficiente avaliação

• Pouco apoio dos supervisores

• Ausência de trabalho colaborativo

• . . .
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Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Qualidade da Supervisão

Exemplos:
• De ordem temporal (trabalho excessivo, falta de tempo para 
supervisionar correctamente)

• Considerar a sala de aula como uma “ilha” dentro da escola –
situação limitativa de uma compreensão educativa global.

• Dificuldades organizativas

• Resistências pessoais à avaliação  (auto e hetero). 

Exemplos:
• De ordem temporal (trabalho excessivo, falta de tempo para 
supervisionar correctamente)

• Considerar a sala de aula como uma “ilha” dentro da escola –
situação limitativa de uma compreensão educativa global.

• Dificuldades organizativas

• Resistências pessoais à avaliação  (auto e hetero). 

ConstrangimentosConstrangimentos



O CICLO DA SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA



Dimensões da supervisãoDimensões da supervisão

• Preparação e organização das actividades lectivas

• Realização das actividades lectivas

• Relação pedagógica com os alunos

• Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos

• Preparação e organização das actividades lectivas

• Realização das actividades lectivas

• Relação pedagógica com os alunos

• Processo de avaliação das aprendizagens dos alunos

Decreto regulamentar nº2/2008, art.º 17



� Através de recolha de:

� Auto-avaliação

� Observação de aulas

� Materiais pedagógicos produzidos e utilizados

� Instrumentos de avaliação pedagógica

� Planificação de aulas

Como?



FASE 1
Planificação

(pelo supervisor 
relativamente à fase 2)

a)Que princípios  
psicopedagógicos se 
podem aplicar a 
esta situação de 
ensino?

b)Quais são os 
requisitos que o 
formando 
necessita?
c)Como ajudar a 
preparar a aula?

FASE 1
Planificação

(pelo supervisor 
relativamente à fase 2)

a)Que princípios  
psicopedagógicos se 
podem aplicar a 
esta situação de 
ensino?

b)Quais são os 
requisitos que o 
formando 
necessita?
c)Como ajudar a 
preparar a aula?

FASE 2
Interacção

a)Discussão da 
natureza do 
ensino. 
Identificação dos 
princípios 
psicopedagógicos

b)Ajuda na 
análise da tarefa 
de ensino.
c)Exploração das 
maneiras de 
ensinar.

FASE 3
Planificação

a)Definição dos 
objectivos da 
discussão: que 
princípios 
psicopedagógicos

precisam de ser 
discutidos?

b)Análise da 
tarefa:
-Que feedback 
vai ser 
necessário?
-Que dados 
analisar?
- Que incidentes 
críticos são de 
salientar?

FASE 4
Interacção

a)Criação de um 
clima emocional 
positivo.

b)Análise das 
características do 
ensino feito.

c)Auto-avaliação

d)Ajuda

FASE 5
Avaliação

a)Pedir ao 
formando que dê 
outra aula e ver 
até que ponto se 
nota melhoria
b)Avaliação dos 
objectivos de 
ordem afectiva 
relativamente ao 
formando e a sua 
atitude perante a 
ajuda do 
supervisor (Será
que o formando 
volta a pedir 
ajuda? Com que 
atitudes?)

ETAPA  A
(Preparação da aula do formando)

ETAPA  A
(Preparação da aula do formando)

ETAPA  B
(Discussão da aula do formando)

ETAPA  B
(Discussão da aula do formando)

ETAPA C
(Avaliação do ciclo de 

supervisão)

ETAPA C
(Avaliação do ciclo de 

supervisão)

Fases do ciclo de supervisão, segundo Stones, 1984, cita. por Alarcão e Tavares (2003)



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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O Ciclo da Supervisão

Pré-observaçãoPré-observação Pós-observaçãoPós-observação

observaçãoobservação



ACTIVIDADE 
INTERMÉDIA
ACTIVIDADE 
INTERMÉDIA

Trabalho em pequenos grupos (15min.)

A. Identificação de aspectos a abordar:

1. antes da observação

2. durante a observação

3. após a observação

B. Apresentação e discussão em 
plenário, através de porta-voz.   
(15 minutos)
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(Leonor Santos, 2008)



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Finalidades de cada uma das fases do ciclo de supervisão

Encontro pré-observação:

• Clarificação da tarefa de ensino (objectivos, estratégias, etc.) e 
definição dos objectivos de observação; antecipação de possíveis 
problemas de aprendizagem.

• Feedback da planificação das aulas a observar, identificando-se o 
enfoque da observação a efectuar. De um modo global, o 
encontro pré-observação orienta a observação numa direcção 
determinada, geral ou focalizada, em função das circunstâncias e 
necessidades do observado.

• Ao nível afectivo, contribui para elevar o grau de confiança do 
professor, criando um clima de colaboração e inter-ajuda.



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica

20

Encontro pré-observação:

Possíveis itens a abordar:

• Procedimentos 
• Caracterização da turma
• Objectivos (aprendizagens e competências a desenvo lver, pelos alunos, 
nesta aula)
• Conteúdos de avaliação
• Estratégias a implementar (tarefas a propor/ forma  de organização do 
trabalho/recursos)
• Momentos/fases da aula
• Expectativas (previsão de dificuldades e propostas  de resolução)
• Integração na sequência de trabalho (o que se fez antes e o que se prevê
fazer de seguida)

(Adaptado de Palmira Alves por Santos,L., 2008)
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Desempenho Docente e Supervisão
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Observação



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Finalidades de cada uma das fases do ciclo de supervisão

Encontro pós-observação:

• Supervisor, professor e outros colegas que tenham observado (se 
tal tiver acontecido) analisam o que aconteceu durante a aula. 

• Faz-se a análise do ponto (ou pontos) sobre o qual (os quais) se 
convencionou centrar a observação, de acordo com as necessidades 
do formando ou de algum plano sistemático. 

• Discute-se a congruência entre intenções e realizações, numa 
tentativa de identificar os pontos que são susceptíveis de 
modificação e conducentes ao novo plano de acção a executar.

• São traçados novos objectivos e estratégias de ensino e de 
observação, o que significa que pode ocorrer alguma sobreposição 
temporal entre este encontro e o de pré-observação seguinte.



Acção 5 - Avaliação do 
Desempenho Docente e Supervisão
Pedagógica
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Encontro pós-observação

Possíveis itens a abordar:

• O que correu bem e porquê

• Incidentes críticos

• Aspectos menos conseguidos e possíveis razões 
explicativas

• Estratégias a alterar

• Ilações a tirar para o futuro

• Identificação de necessidades e formas de lhes dar  
resposta 

(Adaptado de Palmira Alves por Santos, L., 2008)

Possíveis itens a abordar:

• O que correu bem e porquê

• Incidentes críticos

• Aspectos menos conseguidos e possíveis razões 
explicativas

• Estratégias a alterar

• Ilações a tirar para o futuro

• Identificação de necessidades e formas de lhes dar  
resposta 

(Adaptado de Palmira Alves por Santos, L., 2008)



Finalidades da Supervisão/
Desenvolvimento em contexto profissional

Neste quadro, a supervisão da prática pedagógica:

� emerge não apenas como um caso particular de ensino-aprendizagem, mas 
como uma auto e hetero-supervisão comprometida e colaborante, em que 
os professores se entre-ajudam a desenvolver-se e a melhorar o seu próprio 
ensino;

� constitui um verdadeiro projecto de investigação dos professores sobre o 
seu próprio ensino, através de um caminho metodológico que inclui 
experiência, conceptualização, acção, observação, reflexão e avaliação
– professor investigador.



PROCESSOS E TÉCNICAS 
DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
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Um instrumento é um meio que não vale por si próprio, mas sim, 
dentro de uma estratégia que visa tornar inteligível a realidade.

(Estrela, 1994)

Nenhuma técnica, nenhum instrumento deve ser aplicado sem 
uma prévia discussão sobre a pertinência da sua utilização 
como meio ao serviço dos objectivos definidos.

(Caetano,2008)



Instrumentos de Registo
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ENQUADRAMENTO SISTÉMICOENQUADRAMENTO SISTÉMICO

SINGULARIDADE DOS INSTRUMENTOS DE 
REGISTO

SINGULARIDADE DOS INSTRUMENTOS DE 
REGISTO

DIVERSIDADE 
CONTEXTUAL

Fichas de Avaliação

Instrumentos de 
Registo



Critérios de construção

(Instrumentos simples, claros e eficazes)

� Seleccionar apenas a informação necessária e útil. Convém não multiplicar 
desnecessariamente os dados a recolher, ao ponto de dispor de 
informação redundante, sem que daí resulte qualquer benefício para o 
sistema.

� Assegurar a precisão, credibilidade e fiabilidade dos dados. Estes 
deverão ser rigorosos e válidos.

� Respeitar o princípio da transparência. Num agrupamento de escolas ou 
numa escola não agrupada, os instrumentos de registo normalizados que 
forem adoptados devem ser do conhecimento de todos os avaliados.

Critérios de construção

(Instrumentos simples, claros e eficazes)

� Seleccionar apenas a informação necessária e útil. Convém não multiplicar 
desnecessariamente os dados a recolher, ao ponto de dispor de 
informação redundante, sem que daí resulte qualquer benefício para o 
sistema.

� Assegurar a precisão, credibilidade e fiabilidade dos dados. Estes 
deverão ser rigorosos e válidos.

� Respeitar o princípio da transparência. Num agrupamento de escolas ou 
numa escola não agrupada, os instrumentos de registo normalizados que 
forem adoptados devem ser do conhecimento de todos os avaliados.
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Instrumentos de Registo 



Critérios de construção (continuação)

� Proceder ao cruzamento da informação proveniente de várias fontes de dados e 
da aplicação de diferentes métodos. Quanto maior for o cuidado de realizar 
cruzamentos entre diferentes metodologias e resultados obtidos, mais adequada e 
completa será a avaliação final efectuada, contribuindo para reduzir o grau de 
subjectividade das apreciações.

� Manter em todo o processo uma conduta pautada por um elevado grau de ética 
profissional. Esta atitude poderá reforçar um clima de respeito e de confiança 
entre profissionais de educação e garantir o rigor e a credibilidade dos 
instrumentos.

(Conselho Científico para a Avaliação de professores, recomendações

De 25 de Janeiro de 2008)

Critérios de construção (continuação)

� Proceder ao cruzamento da informação proveniente de várias fontes de dados e 
da aplicação de diferentes métodos. Quanto maior for o cuidado de realizar 
cruzamentos entre diferentes metodologias e resultados obtidos, mais adequada e 
completa será a avaliação final efectuada, contribuindo para reduzir o grau de 
subjectividade das apreciações.

� Manter em todo o processo uma conduta pautada por um elevado grau de ética 
profissional. Esta atitude poderá reforçar um clima de respeito e de confiança 
entre profissionais de educação e garantir o rigor e a credibilidade dos 
instrumentos.

(Conselho Científico para a Avaliação de professores, recomendações

De 25 de Janeiro de 2008)
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Instrumentos de Registo 



Instrumentos de Registo

Definição de Indicador
� Comportamentos susceptíveis de serem apreendidos pelos instrumentos de 

registo e tradutores das dimensões constantes nas Fichas de avaliação.

“Instrumento construído com o objectivo de revelar 
certos aspectos pertinentes de uma realidade, de 
outro modo não perceptíveis, com o fim de estudar, 
de diagnosticar ou de agir (avaliar) sobre ela”

(Carmo e Ferreira, 1999)



Instrumentos de Registo

� Definição de Indicador

A construção do indicador implica passar da 
abstracção (conceito)          à observação ou 
medida necessária para o nível de participação 
(ex.: participação nas aulas)

Indicadores podem ser: 

Qualitativos 

Quantitativos



C1 – Promoção de um clima favorável ao bem-estar e ao 
desenvolvimento afectivo, emocional e social dos alunos

� Como se define clima favorável?

� Como se define bem-estar?

� Como se define desenvolvimento afectivo e emocional?

� Se não forem definidos com exactidão não será possível, ao avaliador 
(coordenador) deixar-se influenciar pela sua conceptualização (percepção) 
que pode não corresponder ao avaliado (professor) e pode ser diferente 
de um outro avaliador da mesma escola?

Instrumentos de Registo

Acção 5 - Avaliação do Desempenho Docente e Supervisão Pedagógica 32



Instrumentos de Registo

Observação de aulas:

• Listas de verificação (checklists)

Permitem identificar a presença ou ausência de elementos 
considerados relevantes (factos, comportamentos, resultados de 
aprendizagens, …).

• Grelhas de observação

Instrumentos um pouco mais sofisticados, uma vez que permitem 
também registar a frequência dos elementos observados, incluindo 
mesmo, por vezes, escalas de apreciação, relativamente aos itens em 
que as grelhas se estruturam.

Acção 5 - Avaliação do Desempenho Docente e Supervisão Pedagógica



• Processos de pensamento

• Acções e factos observáveis 

Entrevista/
conversa 
com

Análise de 
escritos

Observação

(Clark & Peterson, 1986)

(Leonor Santos, 2008)

Supervisão da Prática Lectiva



Observação Pedagógica

� Objectivo: caracterizar de forma objectiva o comportamento dos 
intervenientes no processo de interacção pedagógica e o contexto em 
que este se desenvolve.

� Orientações gerais:

•Responder claramente às questões: para quê observar?, quem 
observar?, o quê observar?, quando observar?, e como observar?;

• garantir a validade do sistema de observação e assegurar a 
fidelidade na sua utilização;

• registar os produtos da observação;



Observação Pedagógica

� O observador deverá estar treinado em tarefas de 
observação e utilizar registos para anotar o que vai ser 
observado, com o objectivo de comentá-lo e analisá-lo 
posteriormente com o professor.

� É desejável que o observador tenha acumulado grande 
experiência no exercício da docência em circunstâncias 
similares às do contexto dos professores que serão avaliados.

(Díaz Alcaraz, 2007)



Observação Pedagógica

…/
� Devem ser recolhidas informações sobre os pontos fortes e fracos

de cada uma das sessões observadas.

� É imprescindível que antes de se realizar a sessão de observação 
se realizem entrevistas com os professores para acordar o que se
vai avaliar e observar a prática docente em diferentes momentos.

� Depois da observação há que realizar outra sessão de trabalho 
com o professor para discutir e analisar os aspectos observados 
considerados satisfatórios e os que devem ser melhorados, 
baseando a avaliação em argumentos concisos, claros e rigorosos.

(Díaz Alcaraz, 2007)



� Inconvenientes da utilização desta técnica:

� - Necessita de muito tempo e de profissionais 
qualificados para o fazer.

� - Pode causar constrangimentos ao observado e mesmo 
ao observador

� - É uma ferramenta limitada para procurar compreender o 
porquê dos comportamentos, pensamentos e sentimentos do 
sujeito observado.

Observação Pedagógica

(Díaz Alcaraz, 2007)



Diário

� Supõe a elaboração e expressão escrita dos 
significados percebidos e vivenciados pelos sujeitos em 
situações específicas.

� Recolhe os incidentes mais significativos do que o 
professor descobre na sala de aula.

� Recolhe as anotações que o professor fez sobre a sua 
prática docente e as decisões que tomou para a sua 
melhoria.

� Permite comparar o previsto na planificação com o que 
acontece na aula, suscitando a reflexão sobre o 
processo de ensino e de aprendizagem.

(Díaz Alcaraz, 2007)



Diário

� Possibilita o aprofundamento do conhecimento do 
grupo de alunos. 

� Permite identificar opções metodológicos do 
professor e as sequências de aprendizagem.

� O Diário permite-nos revisitar o que fazemos, 
pensar sobre aspectos concretos dos alunos , da 
nossa actuação na aula e do clima escolar.

(Díaz Alcaraz, 2007)



Portefólio

� Amostra diversificada e representativa de 
trabalhos realizados ao longo de um período 
amplo de tempo, que cubra a abrangência, a 
profundidade e o desenvolvimento conceptual.

(Pinto & Santos, 2006)

� Permite ao docente explorar de modo reflexivo todo 
o trajecto pessoal, social e profissional, posicionando-
se de modo crítico perante as diferentes experiências 
que potenciaram o desenvolvimento da sua 
profissionalidade. 



Portefólio

2 componentes principais

Portefólio do professorPortefólio do professor

Amostras de 
trabalhos, documentos

Comentários 
reflexivos

O que foi 
ensinado, a quem, 
como, em que 
condições

O que foi 
ensinado, a quem, 
como, em que 
condições

Contexto/
Significação/ 

Sentidos

Contexto/
Significação/ 

Sentidos



Portefólio – O que incluir?

Critérios de inclusão de 
documentos

Critérios de inclusão de 
documentos

Reflexividade Utilidade Representatividade

Melhoria da 
prática

Melhoria da 
prática

Estratégias Actividades

AvaliaçãoAvaliação

Planeamento/preparação

Realização das aulas

Avaliação da aprendizagem 
dos alunos/ “feedback”

Actividades de desenvolvimento 
pedagógico



Portefólio

Portfólio do professorPortfólio do professor

selectivoselectivo estruturadoestruturado significativosignificativo

Deve valer por si enquanto fonte 
de evidências

Elementos suficientes sobre 
cada categoria documentada

Elementos representativos das 
diferentes actividades/ 
responsabilidades

Reflecte (a prática, as escolhas) e tem 
carácter reflexivo/indagativo, de 
questionamento profissional

A forma de apresentação deve adequar-
se à natureza da disciplina, dos dados, 

dos propósitos



Portefólio



- Feedback

- Questionamento

- Apoio

- Recomendações

- Balanços

- Esclarecimentos

(Alarcão & Roldão, Leonor Santos 2008)

Supervisão

na reflexão 
acerca da 

prática 

foca-se

ambiente 
formativo 
estimulador

implica



Análise Swot

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

FUTURO

PRESENTE
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ACTIVIDADE 
(45 min)

1. Realização da  apreciação do 
conteúdo e implicações das FICHAS 
DE AVALIÇÃO a preencher pelo 
Coordenador de Departamento, 
aplicando a análise Swot. 
(25minutos)

2. Apresentação das conclusões ao 
plenário. (15 min.)

3. Discussão das conclusões. (15 min.)
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ACTIVIDADE 
(180 min) 1. Realização da  análise crítica dos 

instrumentos de registo elaborados 
na escola

2. Identificação de eventuais aspectos a 
serem sujeitos a reformulação e 
apresentação de propostas para a 
mesma

3. Concepção e elaboração de uma 
sessão de informação destinada aos 
docentes dos departamentos, 
visando a reflexão sobre o papel do 
avaliador e sobre a estratégia e os 
procedimentos da avaliação de 
desempenho.



A ConcluirA Concluir

“Prestemos contas, colaboremos, aceitemos 
as avaliações, mas não esqueçamos que o 
‘público-alvo’ é gente de carne e osso, que 
os ‘sistemas educativos’ são habitados por 
mulheres, homens e crianças, que as 
‘organizações escolares’ são escolas vivas, e 
que as professoras e os professores são 
humanos providos de recursos antes de 
serem ‘recursos humanos’ “.

(Pasquier, 2001 cit in Alves, P. & Machado, E. 2008)

“Prestemos contas, colaboremos, aceitemos 
as avaliações, mas não esqueçamos que o 
‘público-alvo’ é gente de carne e osso, que 
os ‘sistemas educativos’ são habitados por 
mulheres, homens e crianças, que as 
‘organizações escolares’ são escolas vivas, e 
que as professoras e os professores são 
humanos providos de recursos antes de 
serem ‘recursos humanos’ “.

(Pasquier, 2001 cit in Alves, P. & Machado, E. 2008)
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