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… precisamos de um novo paradigma de ensino onde o que é determinante é 

a construção de ambientes ricos que promovam a aprendizagem em ligação 

com os contextos reais. 

− Amante et al. (2017, p. 140) 
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INTRODUÇÃO 

“The World of Work” foi desenhado para o Ensino não Superior, mas a pensar nos “novos cenários 

de aprendizagem” (Amante & Oliveira, 2019) onde a mediação tecnológica está presente. 

Procuraremos demonstrar como a unidade 3 deste módulo, acessível aqui, reflete uma nova cultura 

da avaliação e como as ferramentas digitais usadas foram colocadas ao serviço do aluno, colocando-

o no centro do processo educativo e adicionando valor ao seu processo de aprendizagem. 

Perante novos cenários de aprendizagem, impõem-se novos cenários de avaliação. Como referem 

Amante et al.: “avaliar é fundamental por proporcionar dados sobre o desempenho dos estudantes 

com vista ao reconhecimento de aprendizagens ou validação de competências, mas também pelas 

informações que proporciona a todos os atores envolvidos neste processo, designadamente 

professores e alunos.” (2017, p. 137) 

Para fundamentarmos as nossas escolhas no design do módulo de avaliação, com ênfase no plano 

de avaliação, aplicaremos as mesmas questões do plano de avaliação proposto por Amante e 

Oliveira (2019) à unidade 3 de “The World of Work”.  

http://anamf.net/moodlesite/
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O QUE SE QUER AVALIAR? 

Tal como todo o módulo, a unidade 3 procura desenvolver e consequentemente avaliar 

competências1 de interpretação e produção oral e escrita em língua inglesa, associando-as à 

preparação dos alunos “para o mundo real em que são chamados a atuar” como referem Amante 

et al. na obra citada. As atividades “autênticas, representativas dos contextos reais” presentes nesta 

unidade também a tornam um exemplo de “avaliação sustentável”, como proposto por Boud, citado 

por Amante et al. (op. cit., p. 139). 

Ou seja, “The World of Work” identifica-se com “a cultura da avaliação como contraponto à cultura 

do teste” (op. cit., p. 135) no sentido em que vai além “das práticas tradicionais de avaliação 

centradas nos conteúdos e na mera função de classificação.” (op. cit., p. 138), não havendo testes, 

mini testes ou questões-aula sumativos. 

“The World of Work” também se identifica com a “abordagem edumétrica na avaliação” 

considerada mais justa e válida para a avaliação por competências, uma vez que mede o 

desenvolvimento do aluno (Brinke, 2008, citado por Amante et al., op. cit., p. 141).  

 

COMO AVALIAR? 

Como resposta a esta questão há que começar por referir que existem vários aspetos da cultura da 

avaliação presentes na unidade 3 em análise: integração da avaliação no próprio ensino; a avaliação 

do processo e dos produtos das aprendizagens dos alunos; a presença de formas não padronizadas 

de avaliação (a criação, apresentação e comentário de uma apresentação sobre entrevistas de 

emprego ou a interação oral produzida em formato áudio ou vídeo, por exemplo); o apelo à pesquisa 

para a produção da apresentação pedida na primeira tarefa; e ainda a tónica colocada na reflexão 

dos alunos nas suas aprendizagens (autoavaliação), bem como a importância do feedback na 

discussão em fórum na tarefa um e na e avaliação por pares, por exemplo.  

Relativamente aos instrumentos usados para a avaliação temos o fórum de partilha e discussão, e  

o e-portfolio, ambos servindo de suporte a um conjunto de artefactos produzidos autonomamente 

ou colaborativamente em (pequeno) grupo. 

O fórum de partilha e discussão tem dois objetivos principais, nomeadamente o de partilha e 

discussão de artefactos, de opiniões, de reflexões, de argumentos e contra-argumentos, bem como 

o de aprendizagem colaborativa.  

É nestes fóruns que os alunos, de uma perspetiva mais individual, partilham as suas análises e 

opiniões sobre os artefactos dos outros alunos/grupos, sugerem soluções para possíveis problemas, 

desenvolvem writing skills em língua inglesa, comparam argumentos, e consequentemente 

 
1 Usamos o conceito de competência tal como o definem Amante e Oliveira: “a capacidade de responder com sucesso a 

uma exigência, pessoal e/ou societal, ou para efetuar uma tarefa ou atividade que requer a convergência de 
conhecimentos (implícitos e/ou explícitos), habilidades, destrezas, capacidades, atitudes, emoções e valores. Desenvolve-
se através da ação e da interação quer em contextos educacionais (formais, não formais ou informais), quer em contextos 
profissionais, e requer mais do que a mera reprodução de conhecimentos.” (2019, p. 6) 
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refletem sobre as suas próprias criações, desenvolvendo o seu pensamento crítico. Tudo isto “pode 

conduzir a uma maior motivação e a uma aprendizagem mais significativa” (Uchôa, 2012, p. 3). 

De uma perspetiva de grupo, o fórum de discussão e partilha, neste módulo de formação, permitirá 

a co-construção das apresentações, o que inclui pesquisa e seleção de informação, análise e seleção 

de ferramentas digitais, elaboração e correção de conteúdo, negociação e criatividade.  

Seja da perspetiva individual ou da perspetiva de grupo, a aprendizagem que resulta da participação 

em fórum de partilha e discussão é sempre uma aprendizagem colaborativa, conectiva, que implica 

envolvimento, partilha, reflexão e sobretudo um sentimento de comunidade. Para que este fórum 

surta o efeito desejado, o nosso papel de professoras é essencial. Ao desenharmos este módulo 

tivemos em consideração o potencial dos fóruns de partilha e discussão. Já durante a 

implementação da mesmo será importante que as professoras sejam facilitadoras da utilização do 

fórum, explicitando claramente os objetivos, orientando as discussões quando necessário, 

contribuindo para a andaimagem da aprendizagem dos alunos, encorajando o questionar, a 

colaboração, a metacognição e a autoavaliação. Como é que as professoras o poderão fazer? 

Através de questões, de feedback, de desafios, de contra-argumentação, de apresentação de 

perspetivas diferentes, de sínteses, entre outros exemplos.  

De forma a explorar todo o potencial deste instrumento, a autoavaliação e a avaliação por pares, 

mediadas por rubricas co-construídas permitirá, como já referimos anteriormente, uma maior 

reflexão, metacognição e uma autorregulação da aprendizagem por parte dos alunos. O facto desta 

participação ser avaliada por meio de rubrica, faz com que exista um maior envolvimento, 

autorregulado pelo aluno, tal como defendem Swan et al.: “to encourage colaborative discussions 

one must grade it.” (2019, pp. 47-48) 

Na unidade 3 deste módulo de formação são usadas três modalidades de trabalho diferentes: 

trabalho de grupo → grande grupo, na tarefa 1; trabalho individual, na tarefa 2; trabalho de pares, 

na tarefa 3.  

A diversidade é bastante visível e, como podemos constatar, existe um maior enfoque nos grupos 

colaborativos. Esta aprendizagem colaborativa implica interação e interdependência, partilha e 

respeito por normas, interesses e objetivos comuns. Os seus elementos ajudam-se mutuamente, 

trocam recursos e informação, explicam e elaboram conteúdos, dão e recebem feedback, desafiam-

se e monitorizam-se.  

O e-portfolio, de conceção construtivista, é elaborado pelo aluno e inclui os seus artefactos 

individuais, tais como o Curriculum Vitae, a carta de apresentação, o formulário de candidatura 

(como se pode constatar no guia de aprendizagem), bem como produtos construídos 

colaborativamente, como por exemplo as apresentações com as dicas relativas à entrevista de 

emprego e a entrevista de emprego.  

Esta construção evidência “experiências significativas, relevantes e contextualizadas” (Amante, 

2014, p. 227). Este instrumento de avaliação, reflexão, metacognição é e será em simultâneo um 

instrumento a ser usado ao longo da vida dos próprios alunos. Caracteriza-se por ser dinâmico, 

diversificado, flexível, autónomo e singular, criativo, progressivo, partilhável e resultará num 
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sentimento de orgulho e consequentemente motivação, uma vez que o aluno poderá exibi-lo não 

só no contexto de avaliação do módulo, mas também em situações de procura de emprego.  

As competências que o mesmo potencia são o envolver-se, o experimentar, o simular, o apropriar-

se e combinar conteúdos digitais, o de ser um multitasker, de interação, de avaliar fontes de 

informação, de networking, como a pesquisa, a criação, a sintetização e a partilha de informação e 

de negociação com os stakeholders envolvidos no processo de avaliação/aprendizagem. 

A ferramenta Padlet, como os seus autores defendem é “Universal and inclusive”, fomenta a “art 

of collaboration” (Padlet.com, n.d.), com a possibilidade de incluir tudo e todos, sem 

obrigatoriedade de ter uma conta no mesmo, com a possibilidade de partilhar conforme os 

objetivos (construção colaborativa, apenas de leitura, como moderador, privado secreto). Por outro 

lado, é extremamente flexível e versátil e a sua interoperabilidade e abertura contribuem para o 

sucesso da mesma.  O nosso módulo permitirá a exploração da ferramenta Padlet, com a criação do 

e-portfolio, mas em simultâneo, os alunos poderão “Search for information and inspiration” 

(Padlet.com, n.d.), pesquisando outros Padlets e conectando-se com outros utilizadores através de 

comunidades. Ou seja, uma verdadeira ferramenta colaborativa ao serviço de uma estratégia de 

avaliação alternativa digital.  

Como nos referem Cruz et al., os e-portfolio “potenciam a aprendizagem colaborativa e em rede e, 

simultaneamente ao longo da vida” (2010, p. 17), o que no caso do nosso módulo é bastante visível.  

A sequência pedagógica desta unidade do módulo “The World of Work” também é muito formativa 

porque tem momentos e instrumentos para autorregulação das aprendizagens, como a partilha e o 

comentário das apresentações no final da tarefa 1 e a autoavaliação e avaliação por pares da 

participação nos fóruns de discussão (tarefa 1) e do e-portfolio (no final da unidade).  

O “caráter formador da avaliação” está presente nas dinâmicas colaborativas das tarefas 1 e 3, bem 

como no recurso explícito à integração dos produtos finais destas duas atividades no e-portfolio 

(Padlet) do aluno. 

O módulo em análise identifica-se ainda com o conceito de “estratégia de avaliação alternativa 

digital (Pereira et al., 2010)” Amante et al. (2017, p. 142), no sentido em que o “desenho, a execução 

e o feedback são mediados pelas tecnologias” e também porque contempla contributos dos alunos, 

nomeadamente no âmbito da avaliação. Por outro lado, a unidade em estudo explicita a inclusão 

dos artefactos produzidos pelos alunos nos seus e-portfolios (atividades 1 e 3), inclui a participação 

em fórum (atividade 1) e associa a componente de feedback, não só do professor, como na auto e 

hetero avaliação dos alunos. (Amante et al., 2017, p. 143). 

 

QUEM AVALIA? 

No caso em concreto de “The World of Work”, há uma preocupação clara em envolver os alunos de 

diferentes formas e de os colocar no centro do processo de aprendizagem. Desde logo, porque o 

módulo envolve os alunos, desde o início, quando lhes é solicitada opinião e sugestões acerca do 

guia de aprendizagem, bem como e sobretudo nos critérios de avaliação através da co-criação das 

rubricas, que se aplicarão à participação nos fóruns de discussão e ao e-portfolio, terminando na 
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autoavaliação e avaliação por pares em todas as unidades deste módulo, com um peso significativo 

na avaliação final, mediado por rubricas co-construídas em sintonia com as competências e 

objetivos a atingir. 

Por outro lado, as professoras são as facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem, 

começando por oferecer ao aluno um guia de aprendizagem detalhado de todo o módulo e 

estruturando todas as unidades, respetivas tarefas, e associando recursos e ferramentas digitais e 

nunca esquecendo o feedback pertinente, constante e motivador. 

Assim, a unidade 3 em análise de “The World of Work” espelha que: “O professor assume um papel 

de organizador dos contextos que acompanha os estudantes nas aprendizagens, sendo usadas 

diversas formas de trabalhar que vão desde o trabalho em grupo ao trabalho autónomo direcionado 

para a sistematização dos novos conhecimentos.” (op. cit., p. 138) 

O próprio ambiente de aprendizagem online, neste caso a plataforma Moodle, é uma estratégia de 

avaliação alternativa digital, no sentido em que regista sistematicamente toda a ação dos alunos. 

Este registo é importante não só para o professor, como forma de monitorização, mas sobretudo 

para o aluno que pode usá-la no seu processo de aprendizagem. O aluno desenvolve competências 

digitais com a sua utilização, pode recuperar informação própria e dos colegas, pode refletir antes, 

durante e após a suas participações, aprofundando a sua aprendizagem.  

 

COM QUE NORMAS SE AVALIA? 

Ao longo desta UC muito temos discutido a temática rubricas. Aqui não vai ser uma exceção. Os 

alunos e as professoras criam em conjunto essas mesmas rubricas e respetivos descritores. As 

professoras apresentam uma primeira sugestão aos alunos, que via questionário, poderão refutar, 

reformular e ou acrescentar, justificando as suas sugestões.  

A unidade 3 deste módulo prevê a utilização de rubricas analíticas que se focam, no caso da 

avaliação do fórum de partilha e discussão, na dinâmica e pertinência, clareza e rigor e respeito 

pelos timings, ou seja, abrangendo o foro individual, bem como o coletivo/colaborativo. Nas 

rubricas que avaliam o e-portfolio os critérios são o conteúdo, a organização, a clareza e o rigor e a 

criatividade. 

Através da co-construção das rubricas, os alunos mais facilmente se orientarão relativamente ao 

que os espera nas diferentes tasks e, em simultâneo, saberão como serão avaliados pelas 

professoras e colegas e como avaliar-se a si mesmos. Toda esta informação contribui para uma 

prática reflexiva e autorreguladora do processo de aprendizagem. 

 

COMO SE COMUNICAM OS RESULTADOS? 

O feedback é uma “componente fundamental da aprendizagem na construção reflexiva do 

conhecimento que apoia o professor e o estudante no processo de ensino e aprendizagem” (Amante 

& Oliveira, 2019, p. 20). 
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O feedback será uma constante no nosso módulo. Este assumirá a forma escrita, áudio e vídeo. Será 

feito de forma predominantemente assíncrona, sendo que terão 3 sessões síncronas ao longo de 

todo o curso, sendo uma no início do mesmo para esclarecer questões associadas ao guia de 

aprendizagem, à plataforma de aprendizagem e à ferramenta Padlet. No meio do módulo teremos 

uma sessão síncrona com o intuito de motivar, esclarecer alguma dúvida e informar sobre o 

progresso de cada um dos alunos. No final do módulo, a sessão síncrona terá o objetivo de informar 

acerca da avaliação final e sobretudo solicitar a avaliação por parte dos alunos do próprio módulo e 

do desempenho das professoras, acompanhado por um questionário previamente enviado aos 

alunos. Desta forma, saberemos o que foi bem sucedido e o que terá que ser ajustado, melhorado, 

alterado ou substituído e ninguém melhor que os alunos para nos darem este feedback.  

O feedback será providenciado pelas professoras, que poderão acrescentar informação, reescrever 

conteúdos, articular ideias, providenciar esclarecimentos e orientações, clarificar dúvidas, auxiliar 

na resolução de problemas, questionar, solicitar correções e/ou melhoramentos e reforçar 

positivamente os alunos. É importante que este feedback seja percetível, seletivo, específico, 

contextualizado, equilibrado e orientador. Mas tão importante como o feedback do professor é o 

feedback dos próprios alunos às participações dos colegas, na criação colaborativa, em resposta a 

intervenções das professoras. Desta forma os alunos autorregulam-se, monitorizam-se, avaliam-se, 

o que terá um impacto muito positivo no seu trabalho e no trabalho dos outros. Por outro lado, 

sentir-se-ão mais acompanhados, como pertencentes a uma comunidade virtual híbrida num onlife 

confiante e de apoio permanente. 

Existem ainda algumas atividades de feedback automático construído com a ferramenta PlayPosit, 

que vai andaimar-se na atividade 1 e servir de suporte à tarefa 3, estratégias que acentuam o pendor 

formativo do desenho da avaliação. 
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O MODELO PrACT E O MÓDULO “THE WORLD OF WORK” 

Proposto por Pereira, Oliveira e Tinoca em 2010, o PrACT teve em conta os “os desafios colocados 

pela sociedade digital no que respeita ao desenvolvimento de competências” (Amante & Oliveira, 

2019, p. 11), os diferentes papéis do professor e do aluno.  

 

 

Figura 1 - Dimensões do Modelo PrACT (Amante & Oliveira, 2019) 

 

Tratando-se de um modelo conceptual, compreende 4 dimensões: Praticabilidade, Autenticidade, 

Consistência e Transparência. Como explicam Amante e Oliveira, cada uma delas relaciona-se mais 

com uma determinada centralidade: Instituição, Sociedade, Professor e Aluno. E cada uma integra 

vários parâmetros que as concretizam. O PrACT pode servir de “referencial na definição de uma 

estratégia alternativa digital para contextos online, híbridos (blendedlearning) ou presenciais com 

forte utilização das tecnologias.” (Amante et al., 2017, p. 145).  

Em seguida analisaremos a unidade três de “The World of Work” a partir deste referencial.  

 

Praticabilidade 

Esta dimensão está relacionada com a exequibilidade, em que a gestão de tempo, o equilíbrio entre 

custo e benefícios e a relevância das tarefas são essenciais. 

Quando desenhámos este módulo, um dos pontos essenciais era que tudo o que os alunos 

trabalhassem fosse realizável e relevante/útil para a suas vidas pessoais e/ou profissionais. Logo só 

poderíamos ter escolhido um tema como este, o mundo do trabalho.  

Quando falamos de praticabilidade, falamos também de custos. No nosso caso, isso implicou  

investimento num domínio e no respetivo alojamento para privilegiar a construção do mini curso 

em análise em plataforma Moodle própria. Fizémo-lo pois detetamos que a versão gratuita do 

MoodleCloud nos estava a dificultar alguns aspetos de acesso e construção. A preferência pela 

plataforma Moodle deve-se ao facto da mesma ser muito completa, interativa e funcional. Mas 
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também por ser um LMS potencialmente familiar de alunos e professores em Portugal. Atualmente 

há mais de 1800 plataformas Moodle registadas em Portugal (Moodle.org, n.d.). De facto, o Moodle 

teve grande implantação no nosso país, sobretudo no Ensino Superior, mas também alguma nos 

Ensinos Básico e Secundário, bem como no contexto da formação de professores (Duarte & Gomes, 

2011). Essa familiaridade e o nosso à-vontade com o Moodle pesou favoravelmente no rácio custo-

benefício nesta dimensão de Praticabilidade.  

Sendo rápido de implementar e ágil de criar, a eficiência e a eficácia superam os custos inerentes, 

uma vez que este módulo poderá ser facultado a turmas diferentes e a plataforma poderá ser 

reutilizada para a criação de mais módulos de formação ou de outros cursos.  

Por outro lado, sendo nós professoras e estudantes do MPeL13, o Moodle virá certamente a ser útil 

na nossa profissão, num ensino a distância ou blended-learning e na nossa formação ao nível do 

mestrado ou outros contextos possíveis. 

No que respeita aos outros recursos ou ferramentas, todos eles fazem parte da Web 2.0, sendo 

versões free. Dentro destas ferramentas, destacamos o Padlet, o PlayPosit, o Flipgrid, o Canvas, o 

Adobe Spark, o Powtoon, Google Forms, entre outras. Embora apresentem limitações, visto serem 

versões gratuitas, as suas funcionalidades são suficientes. Deste modo, contribuímos para a fluência 

digital dos nossos alunos, bem como a nossa, numa atualização constante, tão necessária nos dias 

de hoje. 

A gestão do tempo nas circunstâncias em que nos encontramos atualmente é uma temática 

polémica. As designers do módulo de formação são as três professoras/formadoras o que significa 

ensino remoto digital, ensino presencial, sessões assíncronas e síncronas (em alguns casos impostas 

e em excesso), avaliações, entre outras tarefas. Tudo isto ainda associado a todas as outras 

componentes das nossas vidas pessoais. Mas o facto de sermos um grupo coeso, bem organizado, 

proactivo e sobretudo respeitador, fez com que a construção do módulo de formação e o desenho 

do seu plano de avaliação fossem relativamente rápidos. Esta rapidez resulta sobretudo do 

conhecimento que fomos construindo na Unidade Curricular (UC), Avaliação em Contextos de e-

Learning, dos modelos retirados das UCs que frequentámos ou estamos a frequentar no Mestrado 

em Pedagogia do eLearning e da nossa própria experiência profissional em ensino a distância.  

No final de todo o processo, conseguimos concluir que o design de um módulo e do respetivo plano 

de avaliação deve ser ponderado, refletido, flexível e adaptado. É também um processo “aberto”, 

isto é, passível de ser alterado/ajustado, não só na sua fase de planeamento, mas também durante 

a sua implementação e sobretudo após a sua conclusão. O papel dos alunos é fundamental nestas 

circunstâncias. É o seu feedback, os resultados evidenciados, as dúvidas e sugestões fornecidas 

pelos mesmos que poderão implicar essas mudanças e/ou ajustes. 

O resultado revela que a gestão de tempo foi efetiva e citando Saint-Exupéry em O Principezinho, 

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante” (2005, p.74). Ou seja, a 

nossa “rosa” foi desenhada no tempo necessário, com ponderação, análise e reflexão, e os 

resultados que obteremos com a sua aplicação justificarão o tempo despendido. 
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Autenticidade 

As competências que pretendemos que os nossos alunos venham a desenvolver não podem ser 

mais próximas do mundo real e neste caso profissional. As aprendizagens são significativas não só 

para os alunos, mas também para as professoras e para futuros empregadores que poderão ter 

acesso ao e-portfolio dos nossos alunos, com os seus artefactos relevantes e inclusivamente outros 

já construídos ou publicados a posteriori.  

As tarefas desenhadas têm a complexidade adequada ao nível de competências dos alunos, visto 

terem sido pensadas para o nosso público-alvo. As atividades selecionadas fomentam a interajuda, 

a perseverança e a resolução de problemas. Esta adequação surge também ao nível das 

competências e skills a desenvolver nos alunos do ensino profissional, que, no fim do seu percurso, 

procuram emprego a nível nacional e internacional, iniciando as suas carreiras. 

 

Consistência 

Como já referido no decorrer da fundamentação supra, a unidade três de “The World of Work”, que 

tem como objetivo a aproximação do mundo real/profissional, contempla uma variedade de 

métodos de avaliação das atividades propostas para a unidade. Estas foram criadas com ponderação 

para serem o mais diversificadas e mais diferenciadas possível, por forma a potenciarem as 

aprendizagens e as interações dos alunos. 

Há uma multiplicidade de indicadores, quer pelas diferentes atividades, quer pelos avaliadores, e  

os alunos são peças indispensáveis desse puzzle. Além da avaliação por pares, o facto dos alunos 

poderem analisar e fazerem considerações acerca do contrato de aprendizagem disponibilizado, faz 

com que os próprios sejam também construtores de indicadores e rubricas. Isto, permite um 

alinhamento no percurso da aprendizagem bem como das competências a desenvolver. 

 

Transparência 

A envolvência dos alunos neste processo de co-preparação das metas, indicadores e rubricas, torna 

o processo da avaliação muito real na vida dos alunos. O seu envolvimento na construção, além do 

realismo visível, permite a democratização do processo, ou seja, os critérios são de todos e para 

todos. E, claro, são antecipadamente conhecidos, além de poderem ser co-construídos. 

A escolha da ferramenta de construção do e-portfolio também contribui para a transparência de 

todo o processo. Cada um dos e-portfolios está partilhado, não só com o professor, mas também 

com os colegas. Ou seja, a visibilidade é evidente e permite ao próprio dar a conhecer os artefactos 

construídos, as aprendizagens adquiridas e possibilita feedback, colaboração e reflexão por parte 

dos outros. 

Tais factos criam um impacto. Impacto esse, que traz ao de cima a responsabilidade que muitas das 

vezes é omitida aos alunos. E eles são a parte fundamental no ecossistema da aprendizagem, e no 

próprio design do módulo. 
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CONCLUSÃO 

Como já estudámos, o trabalho colaborativo, a interação social e o feedback são “essenciais na 

comunicação e em processos de ordem superior” (Dierick & Dochy, 2001, citados por Amante et al., 

2017, p. 141), sendo igualmente relevantes para a “cultura de avaliação”.  

Esta cultura da avaliação é a base de uma avaliação sustentável, que fomenta a autorregulação dos 

alunos, incitando-os a planear, monitorizar e controlar o seu processo de construção de 

conhecimento, competência esta essencial na aprendizagem ao longo da vida que caracteriza as 

atuais e futuras gerações. 

Também as dimensões do modelo PrACT, a praticabilidade, a autenticidade, a consistência e a 

transparência, numa perspetiva holística, são essenciais na construção de aprendizagens. Citando 

Amante et al., a aplicação do PrACT permitiu-nos “sustentar o desenho instrucional (…) assente num 

conjunto de princípios que promovem a integração na aprendizagem (assessment for learning) e a 

relação desta com a vida real e profissional, bem como o envolvimento dos estudantes no processo, 

deixando assim de ser algo exterior à aprendizagem” (2017, p. 147). Através do modelo PrACT, foi, 

é e ser-nos-á possível simultaneamente analisar e avaliar a qualidade das nossas práticas 

pedagógicas. 
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