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1. Introdução 
 

Através do processo de avaliação, as entidades formadoras e os supervisores saberão se os 

objetivos da formação teórica e prática têm sido cumpridos, ou seja, se os resultados de 

aprendizagem desejados têm sido alcançados. Ao mesmo tempo, através do processo de 

avaliação, os formandos são informados sobre o seu progresso e os aspetos que têm de 

melhorar, podendo ser feitos alguns ajustamentos, quando necessário. Escusado será dizer 

que a avaliação e a aprendizagem devem ser alinhadas com os resultados de aprendizagem 

que se pretendem: 

 Os resultados da aprendizagem dizem-nos o que é esperado que os formandos 

aprendam 

 O plano de avaliação revela como eles vão demonstrar sua aprendizagem1 

No sentido de alinhar os currículos e os contextos de aprendizagem do século XXI, os 

modelos de avaliação tradicional devem ser revistos. Muitos argumentam que "a ênfase 

deve ser dada na mudança da avaliação sumativa para a avaliação contínua, diagnóstica e 

formativa ao longo do processo de aprendizagem"2, o que está em linha com a abordagem 

construtivista implícita no projeto TIME. 

“O construtivismo favorece a avaliação enquanto aprendizagem (formativa e autoavaliação), 

em oposição à avaliação de aprendizagem (avaliação sumativa)”2. Tal mudança é 

considerada crucial, pois permite que as diferenças individuais surjam e tem em conta a 

aplicação da aprendizagem em vez de padronizar os formandos.  

Na formação de mediadores interculturais do projeto TIME, concordamos com a afirmação 

de Andrew Scholtz (2007)3 de que, “para que a avaliação seja significativa, ela deve de algum 

modo refletir a prática da profissão, vocação ou prática avaliada, ao mesmo tempo que dá 

aos formandos a oportunidade de demonstrar os seus conhecimentos e competências”, 

associando-os à sua própria experiência pessoal anterior. Esta última, como já foi referido, é 

considerada um aspeto essencial da aprendizagem de adultos. 

Ao mesmo tempo, estamos cientes de que as técnicas de avaliação construtivistas têm sido 

alvo de controvérsia. A maioria dos formadores não negará a importância de usar a 

avaliação formativa e autoavaliação; no entanto, eles também defendem a validade e a 

credibilidade que se encontram associadas à avaliação padronizada (ou seja, avaliação 

sumativa). O que eles realçam é que, através da avaliação, o desempenho dos formandos, 

ou seja, os seus conhecimentos, o saber-fazer, as suas capacidades e/ou competências, 

                                                           
1 https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes  
2 http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_papaer_TWG5_Assessment.pdf 
3 http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning  
3 Scholtz, A. (2007). An analysis of the impact of an authentic assessment strategy on student 
performance in a technology-mediated constructivist classroom: A study revisited. International 
Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 3(4), 42-
53. Retrieved from http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422  

https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning
http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422


 

    
 

precisam de ser medidas em relação a um conjunto predefinido de critérios, os resultados 

de aprendizagem desejados.4 

A metodologia e as ferramentas de avaliação sugeridas para o curso de formação de 

mediadores interculturais para imigrantes do projeto TIME, baseiam-se numa combinação 

dos princípios de avaliação construtivista, bem como dos princípios mais tradicionais. 

 

2. Fases e estrutura da avaliação 

A avaliação na formação tem normalmente três fases distintas: avaliação diagnóstica ou ex 

ante, contínua e de impacto ou ex-post. Cada fase tem diferentes objetivos:  

A Avaliação diagnóstica ou ex-ante tem como objetivo avaliar o nível de conhecimentos, 

capacidades, atitudes e competências dos formandos, no início da formação. Esta avaliação 

ajuda os formadores a identificar as necessidades de aprendizagem específicas de cada 

formando e a adaptar a formação de acordo com as mesmas.  

A Avaliação contínua tem a função, por um lado, de monitorização, permitindo que os 

formadores e os formandos acompanhem o progresso, avaliem a eficácia dos métodos de 

formação e façam adaptações sempre que necessário. Deste modo, tornam-se evidentes os 

pontos fortes e fracos e podem ser obtidos os resultados de aprendizagem estabelecidos 

para cada tópico. Por outro lado, a avaliação contínua fornece gradualmente ao formador e 

à entidade formadora a informação necessária para a avaliação final dos formandos. 

A Avaliação de impacto ou ex-post permite aos formandos, formadores e entidades 

formadoras perceber se os resultados desejados de aprendizagem, no geral, foram 

alcançados através do curso de formação e em que medida. Fornece o perfil final, por assim 

dizer, do formando. 

Na formação para mediadores interculturais para imigrantes, serão implementadas estas 

três fases de avaliação, propondo-se a seguinte estrutura: 

Avaliação diagnóstica ou ex-ante: O formador é responsável pela avaliação das 

competências linguísticas dos candidatos através de certificados que comprovem essas 

competências ou através de testes de avaliação linguística. Os candidatos que não possuam 

as competências linguísticas necessárias não devem ser autorizados a participar no curso. Os 

formadores são responsáveis por identificar as reais necessidades de aprendizagem dos 

formandos, através de atividades específicas que devem ser feitas no início de cada tópico 

ou sub-tópico, tais como questões, testes simples e exercícios de representação. Neste 

documento não vamos descrevê-las, uma vez que são de natureza puramente formativa 

para o processo de formação.  

                                                           
4 
http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessm
ent/typesofassessment-definitions/  

http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessment/typesofassessment-definitions/
http://www.exeter.ac.uk/staff/development/academic/assessmentandfeedback/principlesofassessment/typesofassessment-definitions/


 

    
 

Avaliação contínua: Esta fase da avaliação é aplicável ao longo do processo de 

aprendizagem e é cumulativa. É orientada pelos princípios da abordagem construtivista 

aplicada ao curso de formação de mediadores interculturais para imigrantes do projeto 

TIME. Os métodos e instrumentos a utilizar na avaliação contínua durante a formação 

teórica e prática são descritos nas respetivas secções.  

Avaliação de impacto ou ex-post: Será feita de dois modos – por um lado, através do perfil 

individual de cada formando, cujo arquivo pessoal irá sendo construído com os resultados 

da avaliação contínua e, por outro, através de tarefas específicas após a conclusão da 

formação, em que o formando é convidado a demonstrar como é capaz de combinar e 

integrar vários aspetos da formação teórica e prática em situações complexas. As tarefas 

propostas para esta atividade são descritas na secção Avaliação Final. A combinação da 

avaliação cumulativa e a execução destas tarefas finais resultará na avaliação final de cada 

formando. 

 

3. Metodologia de avaliação na formação teórica 

3.1. Descrição 

Face aos objetivos gerais e aos períodos de avaliação descritos, é importante fazer a 

distinção entre avaliação formativa (contínua) e avaliação sumativa (impacto). Enquanto 

que o objetivo no processo de avaliação formativa consiste em monitorizar a aprendizagem 

dos formandos, a fim de lhes ir dando feedback, a avaliação sumativa tem como objetivo 

avaliar a aprendizagem dos formandos. Dos vários métodos de avaliação formativa, 

incluiremos também métodos de autoavaliação, na medida em que é fundamental que os 

formandos sejam participantes ativos na sua aprendizagem, obrigando-os assim a fazer a 

avaliação do seu próprio processo de aprendizagem. A avaliação formativa é considerada 

parte do processo educativo, desde que os resultados da avaliação sejam utilizados para o 

processo educativo e de aprendizagem (Black & William, 1998).5 

As avaliações sumativas são geralmente feitas no final de cada módulo, mas também 

periodicamente (ou seja, através testes intercalares), com o objetivo de aferir em 

determinado momento o que os formandos sabem ou não.  

Previamente à apresentação dos vários tipos de avaliação que serão utilizados no curso de 

formação para mediadores interculturais para imigrantes do projeto TIME, apresentaremos 

os tipos de avaliação formativa e sumativa que podem ser utilizados no contexto do referido 

curso. Estes estão em consonância com as metodologias de formação e ferramentas 

descritas na Parte II, Metodologias de Formação.  

Tipos de avaliação formativa: 

 Participação ativa / observações 

                                                           
5 http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/  

http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/


 

    
 

 Estudo de caso (é, igualmente, uma ferramenta de autoavaliação) 

 Ensaio  

 Trabalho de grupo 

 Trabalhos de casa (frequentes) 

 Diário de bordo (é, igualmente, uma ferramenta de autoavaliação) 

 Portfolio (é, igualmente, uma ferramenta de autoavaliação)  

 Apresentações 

 Avaliação pelos pares 

 Simulação de situações e representação de papéis (role playing) 

Tipos de avaliação sumativa: 

 Presença/Frequência 

 Estudo de caso 

 Ensaio 

 Testes intercalares 

 Portfolio 

 Apresentações 

 Simulação de situações e representação de papéis (role playing) 

 Exame final 

Para além da fase de avaliação diagnóstica ou ex-ante, que não será desenvolvida neste 

documento, os tipos de avaliação que recomendamos para cada uma das outras duas fases 

(avaliação contínua e avaliação de impacto ou ex-post) enquadram-se nas duas categorias 

supramencionadas, a avaliação formativa e sumativa. A avaliação formativa ocorre ao longo 

de cada módulo, enquanto que a avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo.  

Após a conclusão bem sucedida da formação teórica e prática, o processo de avaliação 

culmina com um estudo de caso final, cuja apresentação mais detalhada encontra-se 

disponível na secção Avaliação Final.  

 

3.2. Tipos de avaliação na formação teórica  
 

De seguida, apresentaremos resumidamente os tipos de avaliação a serem utilizados.  

Embora as técnicas de avaliação sugeridas não sejam específicas para a formação em 

mediação intercultural, foram seleccionadas com base na sua compatibilidade com os 

princípios do construtivismo e da educação de adultos apresentados na Parte II - 

Metodologias de Formação, na medida em que reflectem a prática do perfil de mediadores 

interculturais para imigrantes. 

Participação ativa / observações 

Um tipo de avaliação formativa consiste na observação dos formandos, ou seja, perceber se 

os formandos estão a trabalhar ativamente nas suas tarefas ou se precisam de 

esclarecimentos. Na sala de aula, o professor pode, ocasionalmente, orientar e encorajar os 



 

    
 

formandos. Esta evidência pode ser registada e usada como feedback para enriquecer a sua 

aprendizagem.6 

Presença / Frequência 

A participação e frequência das aulas é considerada um elemento importante do processo 

de aprendizagem dos formandos. No entanto, alguns formadores optam por não utilizar o 

grau de participação, com receio de poderem ser injustos com aqueles formandos mais 

tímidos ou introvertidos; fazem, ainda, a distinção entre participação/presença e 

compromisso/envolvimento.7  

Estudo de caso 

Os estudos de caso são bastante utilizados como métodos de avaliação formativa e 

sumativa. Eles descrevem situações do quotidiano, em que os problemas precisam ser 

resolvidos. Os formandos, individualmente ou em grupo, são confrontados com um estudo 

de caso real ou fictício e são convidados a identificar um conjunto de problemas e, 

posteriormente, a aplicar os seus conhecimentos para os resolver. Os estudos de caso 

constituem uma ferramenta de aprendizagem importante no desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos formandos; quando discutidos e analisados em grupo, podem 

melhorar a comunicação verbal e fomentar o desenvolvimento de equipas.8 

Simultaneamente, constituem ferramentas de avaliação muito úteis, especialmente num 

contexto construtivista. 

Ensaio 

O ensaio escrito pode ser considerado como um método tradicional de avaliação. No 

entanto, ele pode facilmente ser utilizado no âmbito de uma abordagem construtivista da 

avaliação. Consiste, geralmente, na produção de um documento escrito pelos formandos, 

em resposta a uma questão ou a um tema definido pelo formador, com um número de 

palavras pré-definido. Através dos ensaios, há uma variedade de resultados de 

aprendizagem que podem ser avaliados.  

Exame Final (oral or escrito) 

Os exames finais, orais ou escritos, e dependendo dos conhecimentos, capacidades e 

competências que precisem de ser avaliadas, constituem tipos de avaliação sumativa. No 

caso dos exames orais, a capacidade de apresentação de um trabalho torna-se um factor  

essencial que também é avaliado. Os exames orais podem assumir o formato de uma 

entrevista individualizada, com o objetivo de explorar o que os formandos aprenderam, 

recorrendo a uma interação oral mais personalizada. Um elemento importante aqui é o 

facto do formador poder influenciar o modo como a entrevista evolui, a fim de testar e 

avaliar certas competências.  

                                                           
6 Known also and as anecdotal records. For more see for example 
http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html  
7 http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-
using-formative-assessment-evaluate-student-participation/  
8 Para mais informações, consulte https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-
scenarios  

http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios


 

    
 

Trabalho de grupo 

O trabalho de grupo permite o uso de diferentes capacidades, conhecimentos e experiências 

que os indivíduos possuem. Pode ser perspetivado como uma capacidade a ser treinada e  

como um meio de enriquecer a experiência e a aprendizagem na sala de aula9.  

Trabalhos de casa  

A realização de trabalhos de casa ajuda os formandos a reter as informações ensinadas na 

sala de aula; promove o desenvolvimento de hábitos de estudo e de aprendizagem 

autónoma. Os trabalhos de casa fazem a ponte entre o contexto de sala de aula e o contexto 

de casa e podem ser utilizados como parte da avaliação contínua. Podem, ainda, ser usados 

para consolidar o trabalho em sala de aula.  

Diário de bordo 

Constitui um tipo de avaliação formativa (e de autoavaliação). Os formandos são obrigados a 

escrever periodicamente os seus pensamentos e sentimentos sobre o progresso da sua 

aprendizagem. Também podem escrever sobre o que gostam ou não gostam numa 

determinada tarefa. Esta informação dá ao professor uma visão rápida de quão eficaz foi 

uma determinada sessão de formação.10 

Testes intercalares 

Dependendo dos conhecimentos, capacidades e competências que precisam ser avaliadas, 

os testes intercalares são tipos de avaliação sumativa. Podem ser orais ou escritos. No caso 

dos testes orais, as competências de apresentação tornam-se um aspecto essencial do que é 

avaliado.  

Portfólio 

Os portfólios são um acervo dos trabalhos dos formandos que permitem a avaliação, na 

medida em que fornecem evidências do esforço e dos resultados alcançados em relação a 

objetivos educativos específicos (Jardine, 1996).11 Eles podem ser usados quer como registo 

do progresso dos formandos numa série de áreas, quer como um meio de avaliação 

sumativa.12 

Apresentações 

São frequentemente utilizadas para avaliar a aprendizagem dos formandos em projectos 

individuais ou de grupo. Consiste em expor e explicar um determinado tema para uma 

audiência. A avaliação de uma apresentação assenta na pesquisa realizada, na análise 

efetuada e na exposição propiamente dita, relacionadas com um determinado tema. Após a 

apresentação, seguem-se geralmente as perguntas e as respostas 

Avaliação pelos pares 

Este tipo de avaliação ajuda a criar uma comunidade de aprendizagem dentro da própria 

sala de aula. Os formandos são expostos às reflexões e comentários dos seus pares. Com a 

                                                           
9 Para mais informações, consulte http://infed.org/mobi/what-is-groupwork/  
10 http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html  
11 http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/  
12 http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html  

http://infed.org/mobi/what-is-groupwork/
http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/
http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html


 

    
 

avaliação pelos pares, os formandos vêem-se como recursos para uma ainda melhor 

compreensão e controlo do trabalho de qualidade.13 

Simulação de situações e representação de papéis (role playing) 

Constituem formas de aprendizagem experimental. Os formandos aprendem através da sua 

própria experiência e exploração, uma vez que têm a oportunidade, através da simulação, 

de aprenderem a gerir situações “reais” como mediadores interculturais para imigrantes.14 A 

representação de papéis e as simulações contribuem significativamente para a 

aprendizagem e para a avaliação, uma vez que proporcionam oportunidades para reflectir 

sobre a aprendizagem e para mostrar como se aplicam os conhecimentos adquiridos, etc. 

Em certos momentos, como por exemplo, o final de um módulo, uma simulação/ 

representação de papéis pode assumir o caráter de uma demonstração ou apresentação e 

pode funcionar como avaliação sumativa. Pode ser aberto ao público e, muitas vezes, são 

convidados a assistir os membros da comunidade e os peritos locais.15 No contexto do 

projecto de formação para mediadores interculturais para imigrantes, a base de 

aprendizagem partilha muitas semelhanças com a simulação e a representação de papéis. 16 

A Tabela 1 apresenta os tipos de avaliação recomendados por módulo.

                                                           
13 
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/For
mative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx  
14 É semelhante a uma tarefa de desempenho na medida em que exige que os alunos apliquem os 
seus conhecimentos a uma situação “real”. Os alunos são desafiados a aplicar os seus conhecimentos 
e capacidades em condições e com constrangimentos realísticos. Essas tarefas "autênticas" 
proporcionam aos alunos a oportunidade de compreenderem o seu objetivo e pertinência.  
15 For more see http://archive.essentialschools.org/resources/123.html  
16 http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning  

https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx
http://archive.essentialschools.org/resources/123.html
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning


 

    
 

Tabela 1: Tipos de avaliação recomendados por módulo. 

Tipo de avaliação Módulo 1  Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 

Participação ativa/ 

observações 
S S S S S S S 

Presença / Frequência S S S S S S S 

Estudo de caso S S S N S S N 

Ensaio S S N N S N N 

Trabalho de grupo S S S N S S N 

Trabalhos de casa S S N N S N S 

Diário de bordo S S S S S S N 

Testes intercalares S S N N S N S 

Portfolio S S S S S S S 

Apresentações S S N S S S S 

Avaliação pelos pares S S S S S S N 

Simulação de situações 

e representação de 

papéis 

S S S S S S N 

Exame final 

(oral/escrito) 

S S N N S N S 



 

    
 

4. Metodologia de avaliação na formação prática 

4.1. Descrição 

O processo de avaliação centra-se quer no processo de implementação das atividades de 

formação prática, quer na concretização e alcance dos resultados de aprendizagem 

desejados. O principal ponto de interesse é o desenvolvimento profissional e 

aperfeiçoamento dos formandos de forma equilibrada e integradora, de modo a que possam 

ser prestados serviços de mediação intercultural de elevada qualidade no final da formação. 

A avaliação é contínua e sumativa, baseada principalmente em dados qualitativos recolhidos 

a partir de múltiplas fontes, tais como os próprios formandos, trabalhadores das instituições 

de acolhimento, bem como nas sessões de supervisão e coaching.  

A proposta de metodologia de avaliação refere-se aos seguintes aspetos: 

 

a) A consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos pelos formandos 

durante a parte teórica da formação. 

 

b) O alcance dos resultados de aprendizagem desejados em termos de capacidades 

e competências, conforme descrito na Parte I, ou seja, na capacidade de realizar 

as principais tarefas de mediação intercultural17, de acordo com níveis 

qualitativos específicos e ética profissional:  

 Interpretação linguística 

 Comunicação 

 Desenvolvimento de uma relação de confiança e de colaboração efetiva 

entre profissionais e imigrantes durante os procedimentos administrativos 

e a prestação de serviços  

 Fornecimento de informações aos imigrantes sobre procedimentos 

administrativos, acesso aos serviços e recursos de apoio 

 Prestação de assistência nos sites dos diferentes serviços  

 Interpretação cultural 

 Prevenção e mediação de conflitos   

 Contribuição em eventos informativos e projectos com o objectivo de 

sensibilizar e reforçar a comunicação intercultural e a integração  

 Advocacy (em circunstâncias específicas) 

 

c) Outros aspectos do desempenho no trabalho, tais como:  

 Participação ativa nos processos incluídos na formação prática 

 Responsabilidade e credibilidade 

 Atitudes e comportamento em relação aos responsáveis e aos funcionários 

da instituição de acolhimento  

 Capacidade de colaboração/articulação e trabalho em equipa  

                                                           
17 Conforme definido no Guia sobre o Perfil Desejado de Mediadores Interculturais para Imigrantes e  
Resultados de Aprendizagem Relacionados, Produto Intelectual O3, produzido pela parceria do 
Projeto TIME (disponível em www.mediation-time.eu)   

http://www.mediation-time.eu/


 

    
 

 Capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico e flexibilidade 

de acordo com os desafios de cada intervenção 

 

O supervisor designado pela entidade formadora é o principal responsável pela recolha e 

tratamento das informações necessárias. Propomos que se utilize uma combinação dos 

seguintes métodos:  

 

 

a) Observação. Através deste procedimento, o avaliador observa, de forma 

sistemática, acontecimentos e comportamentos que serão analisados na 

apresentação de conclusões seguras. A observação será realizada quer através da 

auto-observação, quer por terceiros. Neste último caso, a observação será 

conduzida pelo supervisor durante as sessões de supervisão. No caso da auto-

observação, os formandos registarão comportamentos, ações, tarefas, etapas na 

resolução de problemas, etc. 

 

b) Discussão. Este método facilita a cooperação entre a pessoa avaliada e o avaliador. 

De acordo com a metodologia de supervisão descrita na Parte IV, é desenvolvida 

uma relação comunicativa entre eles. As discussões serão orientadas através de 

guiões de entrevista com perguntas abertas, que permitirão identificar as atitudes e 

opiniões dos formandos sobre a implementação da formação prática e a execução 

das tarefas na instituição de acolhimento. Além disso, a análise às tarefas, incidentes 

e competências realizada regularmente durante as sessões de supervisão fornecerão 

dados adicionais indicativos do desempenho do formando. Durante esta análise, ele 

é convidado a descrever algumas situações de mediação intercultural realizadas, 

como o serviço foi prestado, que problemas surgiram e quais as soluções 

encontradas.  

 

c) Avaliação do desempenho do trabalho. Com este procedimento, as mudanças no 

desempenho do formando são medidas como resultado da implementação da 

formação profissional. Os resultados de aprendizagem em termos de capacidades e 

competências são avaliados de forma mais direta. A avaliação da eficiência pode ser 

realizada de várias maneiras, incluindo listas de verificação de desempenho, 

indicadores de avaliação e planos de ação. Nos planos de ação, os formandos devem 

descrever como aplicaram ou como pretendem aplicar o que aprenderam até agora, 

permitindo que o orientador avalie as suas competências de resolução de 

problemas, o pensamento crítico, a autonomia, a flexibilidade, etc. É de salientar 

que esta avaliação ocorre, em grande medida, através da observação; no entanto, o 

período e as ferramentas utilizadas diferem de alguma forma. 

 

d) Avaliação por terceiros. Para que a avaliação seja completa, deve ser tido em conta 

o parecer de outras pessoas que trabalham diretamente com o formando. Os 

funcionários da instituição de acolhimento, bem como os técnicos deverão ser 

consultados para oferecerem a sua perspetiva relativamente ao desempenho e 



 

    
 

progresso do formando. Através da aplicação de questionários, eles poderão 

fornecer informações sobre aspetos concretos que podem observar e avaliar 

diretamente, relacionados com a atitude, desempenho e comportamento do 

formando. 

 

e) Auto-avaliação. Os formandos são convidados a avaliar o seu próprio progresso, 

bem como os pontos fortes, fraquezas e desafios percebidos pelos próprios. A 

autopercepção de competência e eficiência, bem como a deteção de dificuldades 

persistentes, ajudarão o supervisor a estruturar mais eficazmente as sessões de 

supervisão e a avaliar melhor o equilíbrio emocional e a resiliência, características 

importantes na mediação intercultural. Os questionários a utilizar devem estar em 

consonância com a complexidade da tarefa e com os objetivos específicos de cada 

fase de formação. 

 

f) Análise de dados complementares. Os dados complementares podem referir-se a 

folhas de presenças, procedimentos internos das instituições de acolhimento, 

questionários respondidos pelos utilizadores dos serviços, comentários, etc. Esses 

dados são particularmente úteis para a avaliação de outros aspetos do desempenho 

no trabalho que não estão incluídos nos resultados de aprendizagem desejados.  

 

Após a conclusão da formação prática, o supervisor elabora um relatório final para cada 

formando, com base nas fontes mencionadas.  

 

 

 



 

    
 

 

4.2. Ferramentas de avaliação, frequência de recolha de 

dados e apresentação de relatórios 

O seguinte quadro representa um modelo de procedimentos de avaliação, que estão em 

consonância com a metodologia recomendada anteriormente. Todos os relatórios são 

apresentados pelo supervisor. Poderão existir outros modelos consistentes com esta 

metodologia, que tenham em conta variáveis específicas do contexto de implementação.  

 

Método Ferramentas 
Frequência de recolha 

de dados 

Apresentação de 

relatórios 

Observação 

 

Grelha de observação 

Diário do formando 

Sessões de supervisão 

semanais 

Mensal 

 

Discussão Questionários com 

questões abertas 

Análise de incidentes 

Sessões de supervisão No meio e no fim da 

formação prática 

Avaliação do 

desempenho do 

trabalho 

 

Lista de verificação do 

desempenho do 

trabalho 

Indicadores de 

avaliação  

Planos de ação  

(formandos)  

Portfolio (formandos) 

No meio e no fim da 

formação prática 

No meio e no fim da 

formação prática 

Avaliação por terceiros Questionários No meio e no fim da 

formação prática 

No meio e no fim da 

formação prática 

Auto-avaliação  Questionários 

 

Mensal No meio e no fim da 

formação prática 

Análise complementar 

de dados  

Folhas de presença e 

outros dados  

Semanal No meio e no fim da 

formação prática 

 

 

 



 

    
 

4.3. Tipo de avaliação recomendada para os resultados de aprendizagem alcançados nas 

principais tarefas do mediador intercultural 

 
Resultados de aprendizagem alcançados 

nas principais tarefas do Mediador 

Intercultural   

Observação 

 

Discussão 

 
Desempenho 

Avaliação 

por terceiros 
Autoavaliação 

Outros dados 

 

Interpretação linguistic X  X X X  

Comunicação X X X X X  

Desenvolvimento de uma relação de 

confiança e de colaboração efetivo entre 

profissionais e imigrantes durante os 

procedimentos administrativos e a 

prestação de serviços  

X X X X X X 

Fornecimento de informações aos 

imigrantes sobre procedimentos 

administrativos, acesso aos serviços e 

recursos de apoio 

X X X X X X 

Prestação de assistência nos sites dos 

diferentes serviços 

X X X X X X 

Interpretação cultural  X X X X X  

Prevenção e mediação de conflitos X X X X X  

Contribuição em eventos informativos e 

projetos  

X X X X X X 

Advocacy (em circunstâncias específicas) X X X X X  

Outros aspetos do desempenho  X X X X X X 
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5. Avaliação final 

Após a conclusão da formação teórica e prática, recomenda-se que a avaliação final seja realizada 

sob a forma de um ou dois estudos de caso complexos. Estes estudos de caso podem ser concebidos 

a partir de situações "reais" com que o mediador intercultural para imigrantes se deparou. O 

formando terá de aplicar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos em todos os módulos de 

formação e na formação on the job, de forma integradora e com pensamento crítico. 

Seguindo a metodologia de estudo de caso apresentada na Parte II - Metodologias de Formação 

(secção 3.3 e Apêndice), os estudos de caso finais exigirão do formando a definição dos pontos 

críticos da situação, o desenho da intervenção e, por fim, o delineamento da estratégia antes da 

situação de mediação propriamente dita , e a discussão após a mesma. O formando deve demonstrar 

que é capaz de realizar tarefas de mediação intercultural de forma adequada, eficiente e profissional, 

de acordo com o perfil de mediador intercultural desenvolvido, no âmbito do Projecto TIME. Este 

teste final proporcionará aos formadores da parte teórica e ao supervisor da componente prática  

um quadro representativo do que o formando é realmente capaz de fazer. 

A entidade formadora é responsável pela concepção e implementação dos estudos de caso finais. 

Recomendamos apenas dois níveis de avaliação: aprovação ou reprovação. 

A avaliação qualitativa realizada durante a formação teórica e prática, juntamente com os resultados 

do estudo de caso final, serão documentadas no ficheiro pessoal de cada formando, podendo 

constituir-se como o seu primeiro portfólio. 
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