
A avaliação do desempenho escolar
Informação aos pais

Direcção da Instrução Pública, da Cultura e do Desporto

Serviço do Ensino Obrigatório de Língua Francesa
CANTÃO DE FRIBURGO





3

Prefácio
Exma Senhora, Exmo Senhor.
Caros Pais,

Novas disposições relativas às práticas de avaliação, de forma de comunicação 
bem como das condições de promoção, entraram em vigor recentemente para to-
dos os níveis da escola infantil e primária do cantão. 

No sentido de vos apresentar as grandes linhas do dispositivo posto em prática 
para a avaliação do desempenho escolar dos alunos e também no sentido de as-
segurar uma boa compreensão do mesmo, o Serviço do Ensino Obrigatório tomou 
a iniciativa de editar esta brochura intitulada : 

”A avaliação do desempenho escolar”. 

As mudanças introduzidas permitiram, essencialmente, de clarificar o próprio acto 
de avaliação, Pelo melhoramento da maneira de comunicar as observações e os 
constatos efectuados. Paralelamente, um novo boletim escolar foi criado. Este tra-
ta do conjunto da escolaridade infantil e primária e respeita a especificidade dos 
diferentes ciclos. Novas modalidades de encontros com os pais também foram in-
troduzidas. 

Convém ainda pôr em evidência a união da escola infantil aos dois primeiros ní-
veis da escola primária, constituindo estes uma identidade própria. Assim sendo, 
pela primeira vez, o tempo passado na escola infantil aparece no boletim escolar, 
o que vai atestar as competências que aí foram desenvolvidas pelo aluno. 
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Durante a 6P, o processo de pré-orientação (PPO), que também foi recentemente 
actualizado, assegura a transição entre a escola primária e o ciclo de orientação. 
Este procedimento é, de facto, uma forma particular de avaliação. A brochura inti-
tulada : .“O ciclo de orientação” distribuída pelo-a professor-a 1 resposável da clas-
se de 6P dá todos os detalhes.

Com a entrada em vigor destas novas disposições relativas à avaliação do desem-
penho escolar do aluno, a Direcção da Instrução Pública, da Cultura e do Desporto 
e o Serviço do Ensino Obrigatorio querem ao mesmo tempo, privilegiar a igualda-
de e a coerência nas práticas de avaliação e intesificar as relações entre a família 
e a escola, pela informação assídua e apoio aos pais.

Desejando que encontre nesta brochura todas as informações úteis, agradecemos 
os nossos delegados da Conferência dos Inspecto-
res, os delegados dos Professores e também a As-
sociação dos Pais de Alunos pela contribuição acti-
va na realização desta brochura.

Friburgo, Primavera de 2009

 Léon Gurtner Nicole Gremaud
 Chefe do Serviço Colaboradora pedagógica

1 Afim de simplificar, o género masculino é utilizado no resto do texto
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 Para acompanhar e ajudar o aluno a progredir nas suas 
aprendizagens 

Nesta forma de abordagem, a avaliação é, antes de tudo feita para estar ao ser-
viço das aprendizagens escolares. Esta vai descrever a progressão do aluno (onde 
o aluno começa e a que nível de conhecimentos e de competências vai chegar ?), 
assinalando os conhecimentos adquiridos, assim como as imprecisões ou os erros 
ainda existentes, os quais convém remediar. É uma fase de exercícios e de treino.
Esta forma de abordagem diz respeito a todas as aprendizagens e tem um carác-
ter permanente sempre ao longo do ciclo e de toda a escolaridade.

 Para medir os conhecimentos

A avaliação também serve para efectuar um balanço. Nesta abordagem, o profes-
sor procede a « uma pausa sobre a imagem », uma espécie de levantamento do 
conhecimento e das competências do aluno a um dado momento.
Quando esta avaliação intervém no fim de um período de aprendizagem, duran-
te o semestre, trata-se de um balanço de etapas. No fim do ciclo, é um balanço 
final.

 Para decidir a continuação do percurso escolar do aluno

A avaliação permete a tomada de decisões de promoção ou de orientação, ela 
também entra na análise das medidas de ajuda ou de apoio escolar.

1. Porquê avaliar ?
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 Pela observação contínua do aluno face às tarefas

Durante todo o ciclo, segundo a abordagem formativa, o professor observa o 
aluno sózinho face à tarefa ou em interacção com os colegas. Os resultados des-
tas observações dão informações preciosas ao professor, permitindo-lhe por um 
lado de diferenciar o seu ensino e por outro lado, de ponderar os resultados obti-
dos nas avaliações escritas. Esta observação contínua permete também de propôr 
medidas de apoio escolar necessárias.

 Pelos trabalhos significativos (avaliações globais)

Em períodos regulares, o professor estabelece um balanço de etapa fazendo uma 
avaliação do conjunto da matéria estudada. Trata-se de uma avaliação global que 
dá informações significativas sobre o nível de aquisição dos 
objectivos fixados para o período de ensino-aprendizagem. 
Estes trabalhos medem também os conhecimentos do alu-
no e a sua capacidade a uitizá-los nas situações dadas (apli-
cação e transferência) 

As avaliações globais constituem os elementos essenciais 
da avaliação somativa.

2. Como avaliar ?
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 Pelas Provas Globais Cantonais de referência

As Provas Cantonais de referência são avaliações fornecidas pela Instituição es-
colar de fim de ciclo. É uma referência exterior ao trabalho da sala que serve de 
ponto de referência complementar tanto para os alunos como para os pais ou 
professores. As Provas Cantonais são obrigatórias e têm, em princípio, nota. Desta 
forma, elas são um elemento constitutivo da nota final do ciclo. 
A nota de fim de ciclo é uma nota ponderada que resulta principalmente das 
diferentes avaliações globais, combinadas às informações que o professor capta 
observando os seus alunos a trabalhar. Trata-se de uma análise da situação do 
aluno, com uma atenção dada em particular ao último semestre.

 Pela apreciação da atitude do aluno face às 
aprendizagens e do seu comportamento social e  
individual

A apreciação.da atitude do aluno face às aprendizagens e do seu comportamento 
social e individual são feitos na base de uma escala. Sendo esta diferenciada se-
gundo a idade do aluno ; de facto, o primeiro ciclo, chamado elementar, que vai 
desde a escola infantil até à 2P é distinto dos dois seguintes, 3-4P e 5P-6P. 
Para o 1°Ciclo, a escala das apreciações tem duas posições :
a melhorar (à améliorer) e bem (bien). 
Para os 2° e 3° ciclos, a escala tem quatro posiçoes 
insuficiente(Insuffisant), suficiente (suffisant), suficiente+(assez bien)  
e bem(bien).
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 Pelas apreciações da escola infantil e durante os três 
primeiros semestres de 1P-2P e de 3P-4P

Na escola infantil (EE) e na 1P-2P, o professor utiliza as apreciações segundo uma 
escala de quatro níveis, para comunicar a progressão do aluno nas suas aprendi-
zagens :  

progride com 
dificuldade 
(progresse 

difficilement)

progride apesar de 
algumas 

dificuldades 
(progresse malgré 

quelques difficultés)

progride com 
facilidade 
(progresse 

avec facilité)

progride com 
grande facilidade 
(progresse avec 
grande facilité)

Na 3P-4P, o professor utiliza apreciações, segundo uma escala de cinco níveis, 
para comunicar os resultados das aprendizagens do aluno : 

Os objectivos são :

não 
alcançados 

(non atteints)

alcançados 
minimamente 

(atteints 
minimalement) 

alcançados 
(atteints)

alcançados 
com facilidade 

(atteints 
avec facilité)

alcançados 
com grande 
facilidade 

(atteints avec 
grande facilité)

3. Como comunicar os resultados ?
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 Para as notas durante a 5P-6P e no final de cada ciclo

3 – 3,5 4 4,5 5 5,5 - 6

Ao longo do 5P-6P, professor utiliza as notas para exprimir o nível alcançado nos 
objectivos intermediários e para comunicar assim os resultados das aprendizagens 
do aluno. Estas notas dão uma mensagem que permite de informar os alunos e os 
pais sobre as aquisições efectuadas ao longo do ciclo 
Como se trata de balanços de etapas, estas são melhoráveis, tendo um carácter 
provisório. 
O balanço feito no fim de Janeiro da.6P tem um valor de prognóstico ; de facto, 
este constitui uma parte dos indicadores do processo de pré-orientação para o CO 
e por resta razão entra nos considerandos do balanço pedagógico realizado neste 
momento de escolaridade

No final da 2P, 4P e 6P, o professor utiliza uma nota dita certificativa para comuni-
car o nível alcançado dos objectivos de fim de ciclo. 

Esta nota tem valor promocional.
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4. Outras formas de comunicação  
 estabelecidas com os pais

 Uma reunião de informação feita no início do ciclo

No início de cada ciclo de aprendizagem, o professor organiza uma reunião de in-
formação destinada aos pais dos seus alunos, na qual ele apresenta, entre outros 
elementos, os objectivos de aprendizagem, a maneira como vai organizar o ensi-
no bem como as modalidades de avaliação do desempenho escolar. 

 Conversas

Todo ao longo da escolaridade, a conversa é o modo de comunicação priveligiado 
para informar os pais do progresso do aluno nas suas aprendizagens. Sendo as-
sim desde a escola infantil, na qual o boletim escolar certifica unicamente a con-
versa que reuníu o professor e os pais.
Para que o aluno se sinta o mais implicado possível nas suas aprendizagens, ele é 
convocado às conversas, excepto nos casos em que o professor e/ou os pais con-
siderem que ele não deve estar. 
Uma reunião anual é obrigatória. Outras reuniões podem existir para falar de situ-
ações particulares e procurar em conjunto as respostas adequadas. 
A qualquer momento, professor e pais podem solicitar uma reunião. 
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 Uma colectânea de traços das aprendizagens

Ao longo da escola infantil, a criança dá traços de aprendizagem, tais como dese-
nhos, fotografias, gravações, dictados ao adulto, etc. Que comprovam a sua pro-
gressão nas aprendizagens.

 Uma pasta de avaliação

Ao longo da escolaridade primária (1P-6P), uma pasta de avaliação é disposta ao 
aluno e aos seus pais, ao longo e no fim de cada semestre. 
Esta pasta contém o conjunto das avaliações globais e também uma apreciação 
sobre o comportamento social e as atitudes do aluno face ao trabalho.

 O boletim escolar

O boletim escolar contém os resultados obtidos pelo aluno no final de cada se-
mestre e no final do ciclo, assim como as decisões que dizem respeito ao per-
curso escolar (ver detalhes no ponto 3).
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5. Decisões tomadas durante a escolaridade
 Percurso escolar e promoção

Terminada a escola infantil, o aluno continua normalmente a sua escolaridade na 
primeira classe primária. As disposições particulares estão previstas na lei escolar 
e as suas regras para responder às necessidades de percursos diferenciados dos 
alunos. 
De maneira geral, o aluno faz a escola primária em 6 anos ; é promovido na clas-
se superior no final de cada ciclo, se atingiu os objectivos fundamentais definidos 
nos planos de estudos. O factor decisivo na promoção é a obtenção da nota 4 no 
final du 4° semestre em cada uma das matérias do francês e da matemática. A 
decisão de promover ou não o aluno é da competência do professor. No entanto, 
antes de tomar a sua decisão, este examina a situação com os pais. 
No caso de desacordo, o professor toma a decisão conforme a lei escolar. Esta é 
transmitida por escrito aos pais segundo a 
indicação da inspecção das escolas.

 Orientação no final da 6P

Nesta parte final do ciclo 5P-6P, disposições 
particulares regem a passagem da escola 
primária ao CO.
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 Os objectivos são :

Não alcançados 
(Non-atteints)

Alcançados 
minimamente 
(Atteints 
minimalement)

Alcançados 
(Atteints)

Alcançados 
com facilidade 
(Atteints avec 
facilité)

Alcançados com 
bastante  
facilidade 
(Atteints avec 
grande facilité)

O aluno não  
alcançou os 
objectivos de 
base do progra-
ma. Os seus  
conhecimentos 
e as suas com-
petências são 
insuficientes.

O aluno alcan-
çou parcialmen-
te os objectivos 
de base do  
programa. Os 
seus conheci-
mentos e as 
suas competên-
cias devem no 
entanto ser  
ainda consoli-
dadas e estabi-
lizadas.

O aluno alcan-
çou os objec-
tivos de base 
do programa ; 
os seus conhe-
cimentos e as 
suas competên-
cias devem no 
entanto ser  
ainda consoli-
dadas e estabi-
lizadas.

O aluno alcan-
çou com satis-
facção os  
objectivos do 
programa. Tem 
conhecimentos 
estáveis e  
competências 
duráveis.

O aluno domina 
com seguran-
ça os objectivos 
do programa. É 
capaz de utili-
zar os seus co-
nhecimentos e 
as suas  
competências 
em diversas  
situações e de 
maneira autó-
noma.

3 – 3,5 4 4,5 5 5,5 - 6

6. Escala e siginificados das apreciações  
 e das notas



 English

 Shqipe

 Español

 Português

 Türkçe

 Esta brochura está traduzida nas seguintes línguas :
 Inglês, albanês, espanhol, português e turco.

 Estas traduções estão disponíveis na internet na morada seguinte :
 www.admin.fr.ch/senof
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