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Anexo A – Avaliação Pedagógica  
no âmbito de avaliação especializada ao abrigo do DL nº 3/2008 

(Consultar Anexo B) 
 

 

 
 
Aluno: _______________________________________________, nº _______, Ano/Turma:_______  

Professor: _______________________, Disciplina: ____________________ 

 
Preencher de acordo com as orientações do Anexo B 
 

Assiduidade 
 

Gestão da atenção/ 
concentração 

 

Comportamento 
hiperativo/ impulsivo 

 

Expressão oral  

Expressão escrita  

Leitura  

Escrita  

Adaptação visual à 
tarefa  

Interferência da 
dificuldade de leitura 

e/ou escrita 
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Reações de cansaço 
nas tarefas de leitura 

e/ou escrita 
 

Capacidade de 
compreensão global/ 

Compreensão 
Do material lido e 

ouvido 

 

Aproveitamento  

Avaliação 
  

Autonomia e 
organização  

Interesse 
e Conformidade  

Limitação da 
condição física  

Adaptação emocional 
face às dificuldades/ 

Vulnerabilidade 
emocional 

 

Integração na turma/ 
Interação com os 

pares 
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Anexo B – Orientações para o preenchimento do anexo A 
 

 
 
 

Assiduidade 
Apresenta um índice de falta de assiduidade e/ou absentismo que condiciona o seu 
processo de ensino-aprendizagem? Evidencia sinais de risco de abandono escolar a 
curto, médio ou longo prazo? 

Gestão da atenção/ 
concentração 

 

Dificuldades de concentração (gestão da atenção/ concentração em geral e/ou em 
situação de maior desgaste/cansaço físico ou mental). Regulação dos níveis de 
envolvimento na sala/tarefas de aula e tipo de padrão (continuo e consistente ou 
com quebras na funcionalidade): 
Com frequência: Não presta atenção suficiente aos pormenores ou comete erros por 
descuido? Tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades? Parece 
não ouvir quando se lhe fala diretamente? Não segue as instruções e não termina os 
trabalhos escolares? Tem dificuldade em organizar tarefas e atividades? Mostra-se 
relutante em envolver-se em tarefas que requeiram um esforço mental mantido? 
Perde objetos necessários a tarefas ou atividades? Distrai-se facilmente com 
estímulos irrelevantes? Esquece-se das atividades quotidianas? 

Comportamento 
hiperativo/ impulsivo 

Hiperatividade - Com frequência: Movimenta excessivamente as mãos e os pés, 
move-se quando está sentado? Levanta-se na sala de aula ou noutras situações em 
que se espera que esteja sentado? Corre ou salta excessivamente em situações em 
que é inadequado fazê-lo? Tem dificuldades em jogar ou dedicar-se tranquilamente 
a actividades de ócio? “Anda” ou só atua como se estivesse “ligado a um motor”? 
Fala em excesso? 
Impulsividade – Com frequência: adota atitudes ou faz comentários sem pensar nas 
consequências? Tem dificuldade em aguardar a sua vez para falar ou participar? 
Faz comentários descontextualizados? 
 

Expressão oral 
Capacidade comunicativa, tipo de linguagem e vocabulário, tipo e qualidade do 
discurso; participação oral (espontânea e solicitada), indicar se há inibição nesta 
área, se se verifica percepção pessoal de insucesso devido à dificuldade 

Expressão escrita  Qualidade do discurso escrito: organização das ideias, originalidade, tipo de 
vocabulário 

Leitura Fluência, respeito pela pontuação, ritmo, velocidade; verificar se se observa 
resistência (implícita ou explicita) à leitura 

Escrita 

Velocidade ne escrita; verificar se se observa resistência (implícita ou explicita) à 
escrita; verificar se existem erros ortográficos; tipos de erros, frequência dos erros, 
impacto dos erros na avaliação; Copia com erros? Tem erros em ditados? Tem 
erros na redação livre? 

Adaptação visual à 
tarefa 

Postura durante a leitura: observar se o aluno adota mecanismo de adaptação 
visual quando está a realizar tarefas de leitura e/ou de escrita (ex: escreve ou lê 
muito perto da mesa? adopta uma postura “torta” durante o exercício de leitura 
e/ou de escrita? Aproxima-se muito do papel? Balança ou movimenta-se durante a 
leitura e/ou escrita como se estivesse a tentar uma adaptação visual? Precisa usar 
os dedos para seguir as letras durante a leiura? 

Interferência da 
dificuldade de leitura 

e/ou escrita 

Indicar se se observa uma interferência significativa no rendimento escolar e 
actividades de aula decorrentes das dificuldades de leitura e/ou escrita 
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Reações de cansaço 
nas tarefas de leitura 

e/ou escrita 

Observar se o aluno evidencia siais de cansaço acrescido durante a tarefa de leitura 
e/ou de escrita (ex: interrupção da tarefa; fuga à tarefa; maior agitação motora; 
sintomas de desconcentração durante a tarefa); Indicar se necessita de mais tempo 
nestas tarefas, comparativamente com os colegas 

Capacidade de 
compreensão global/ 

Compreensão 
do material lido e 

ouvido 

Compreende o que lê? Compreende o discurso oral do professor (a matéria da aula? 
Compreende textos ou questões com significado explicito (quando a resposta está 
visível)? Compreende textos ou questões com significado implícito (que implicam 
outro tipo de raciocínio como a dedução, a transferência, aplicação? 
Compreende a questão da mesma forma quando lê e quando ouve (ou seja, quando o 
estímulo é escrito ou verbal)? Compreende conteúdos simples (ou depende se é lido 
por ele próprio ou por outro)? Compreende conteúdos complexos (ou depende se é 
lido por ele próprio ou por outro)? 

Aproveitamento 
Como é o aproveitamento nos testes? É diferente da participação oral na aula? Em 
qual apresenta melhor desempenho? Nos testes e trabalhos escritos na aula, 
necessita de mais tempo que os colegas? 

Avaliação 
 

É necessário, e é ou não feito, mesmo que informalmente, algum tipo de adequação 
ao processo de avaliação? Por exemplo, adequar os instrumentos de avaliação 
formal decorrente de problemas de funcionalidade, e/ou assiduidade; dar mais 
tempo nas tarefas escritas; reduzir o número de questões nas provas para ter tempo 
de acabar; ler-lhe as questões porque permite a compreensão; dar mais tempo nas 
tarefas escritas; reduzir o número de questões para ter tempo de acabar; não 
penalizar os erros ortográficos dada a sua frequência, e tipo, etc? Corre o risco de 
retenção, se não usufruir desse tipo de adequações? Poderia ter melhor 
aproveitamento se usufruir desse tipo de adequações? 

Autonomia e 
organização 

É autónomo na realização dos trabalhos escolares? Tem capacidade de iniciativa? 
É organizado na escola: com os materiais escolares, com o tipo de participação na 
aula? Mantem-se persistente numa atividade? 

Interesse 
e Conformidade 

Denota interesse pelos assuntos académicos? Tem sentido de responsabilidade? 
Denota capacidade para respeitar regras e regulamentos? 
Apresenta um comportamento opositor e/ou de desafio á autoridade? 

Limitações da 
condição física 

Apresenta alguma limitação na realização de atividades da disciplina? Apresenta 
algum desconforto em algum tipo de tarefa? É capaz de terminar as tarefas 
propostas? O seu estado físico interfere com o seu processo de aprendizagem? 

Adaptação emocional 
face às dificuldades/ 

Vulnerabilidade 
emocional 

Sente-se desconfortável pelas suas dificuldades e insucesso? Manifesta algum sinal 
de fuga à tarefa ou tentativa de evitamento de situações de aprendizagem e de 
avaliação? O seu estado físico e/ou mental parece interferir no seu bem-estar 
emocional e predisposição cognitiva para a aprendizagem? Apresenta sinais de 
ansiedade ou humor deprimido decorrente de uma perceção de ineficácia pessoal?  

Integração na turma/ 
Interação com os 

pares e professores 

Está integrado na turma? É discriminado por alguém pelas suas dificuldades ou 
limitações? Tem amigos na turma, ou fica isolado nos espaços de recreio? Consegue 
acompanhar os colegas nas demais actividades letivas ou extracurriculares? 
Participa, de forma funcional, em atividades de grupo? É capaz de interagir, de 
forma funcional com os outros (colegas e professores)? 

 
 
 
 


