
  

 

                       Grelha de observação da SPCLL 

Esta grelha de observação tem como principal objetivo a simplificação da SPCLL, auxiliando o(a) 

professor(a) na avaliação geral das diferentes fases em que a(s) sua(s) turma(s) se encontra(m), 

do ponto de vista da progressão do diálogo e da literacia cultural.  

Como utilizar a Grelha de Observação? 

Caso verifique que a(s) sua(s) turma(s) se encontra(m), simultaneamente, em dois níveis de 

progressão (Iniciante, Em desenvolvimento ou Sofisticado), deverá optar pelo nível no qual 

reconhece mais exemplos de evidências. Ressalvamos que os exemplos apresentados são 

meramente indicativos, devendo ser interpretados como linhas de orientação. Não se pretende 

restringir a avaliação da progressão do diálogo e da literacia cultural a regras estanques, pois 

esta é fluida e em constante construção.  

Exemplo: De forma geral, os alunos da turma X preenchem todos os pontos do nível Iniciante 

do indicador “Comunidade - ideias e ações coletivas”, no entanto apenas preenche um dos 

pontos do nível seguinte (Em desenvolvimento). Neste caso, deverá optar pelo nível de 

progressão 1b. Por outro lado, caso preencha todos os pontos do nível Iniciante e  dois dos três 

pontos no nível Em desenvolvimento , deverá optar pelo nível de progressão 2a. Para que a 

turma X se encontre no nível de progressão 2b, deverá preencher todos os pontos do nível 

Iniciante e Em desenvolvimento.  

 

Nome do professor:  

Ano:                         Turma:                         Nº de alunos:  Data: 

Indicadores e exemplos de evidências 
1.Iniciante 

2.Em 
desenvolvimento 

3.Sofisticado 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 

1. Comunidade – ideias e ações coletivas       

Exemplos de evidências 
- Iniciante 

● Os alunos escutam ativa e pacientemente o professor e os seus colegas, aguardando 
a sua vez para intervir.  

● Os alunos participam nos debates apresentando os seus pontos de vista. 

● O professor encoraja a participação dos alunos, apelando à importância e 
diversidade das intervenções. 

Exemplos de evidências 
– Em desenvolvimento 

● Os alunos agem de forma inclusiva convidando o Outro a contribuir. 

● Os alunos demonstram envolvimento com as ideias dos colegas; interessam-se pelas 

ideias dos outros, referindo-as. 

● Os alunos exploram diferenças e semelhanças entre diferentes ideias, de modo a 

tentar alcançar consensos. 

Exemplos de evidências 
- Sofisticado 

● Os alunos fazem referência a diferentes ideias dos colegas, negociando os seus 

significados.  

● Os alunos avaliam ideias/pontos de vista e escolhem, em conjunto, um curso de 

ação. 

Indicadores e exemplos de evidências 
1.Iniciante 

2.Em 
desenvolvimento 

3.Sofisticado 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 

2. Robustez da própria argumentação        



  

 

Exemplos de evidências 
- Iniciante 

● Os alunos apresentam ideias utilizando ‘porque…’ - as explicações apresentadas 
podem não incluir um argumento plenamente claro ou forte, mas a intenção está 
implícita. 

Exemplos de evidências 
– Em desenvolvimento 

● Os alunos justificam as suas opiniões utilizando argumentos e contextos específicos, 

indo para além de uma simples opinião - Utilização de evidências a partir do 

texto/aula/contexto.  

Exemplos de evidências 
- Sofisticado 

● Os alunos justificam as suas ideias e pontos de vista relacionando-as com 

conhecimentos mais alargados/gerais - Utilização de evidências para além do 

texto/aula/contexto. 

Indicadores e exemplos de evidências 
1.Iniciante 

2.Em 
desenvolvimento 

3.Sofisticado 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 

3. Relação com os outros - incorporar ideias dos 
outros 

      

Exemplos de evidências 
- Iniciante 

● Os alunos refletem acerca das ideias/pontos de vista do Outro através da sua 
repetição, em sinal de compreensão. 

● Os alunos respeitam as ideias do Outro - pode ocorrer num momento de 
concordância, antes de ser adicionada uma nova ideia/ponto de vista. 

Exemplos de evidências 
– Em desenvolvimento 

● Os alunos relacionam-se com o Outro envolvendo-se com as suas ideias, 
convidando-o a dizer mais acerca do seu ponto de vista. 

● Os alunos colocam-se no lugar do Outro, reconhecendo o seu ponto de vista e 
demonstrando empatia. 

● Os alunos baseiam-se nas ideias dos colegas, incluindo-os nas suas intervenções 
através da referência direta ao que foi dito.  

Exemplos de evidências 
- Sofisticado 

● Os alunos questionam o Outro, de modo a descobrir mais acerca das suas 

ideias/pontos de vista. 

● Os alunos constroem novas ideias/perspetivas a partir das ideias/pontos de vista 

avançados pelos colegas. 

Indicadores e exemplos de evidências 
1.Iniciante 

2.Em 
desenvolvimento 

3.Sofisticado 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 

4. Lidar com múltiplas perspetivas e pontos de vista 
(pluralidade) 

      

Exemplos de evidências 
- Iniciante 

● Os alunos reconhecem que os outros podem não concordar consigo e vice-versa. 

Exemplos de evidências 
– Em desenvolvimento 

● Os alunos avaliam a(s) ideia(a) previamente apresentada(s) e aceitam um possível 

desacordo. Reconhecem que a(s) ideia(s) é/são válida(s), mesmo que discordem. 

● Os alunos reconhecem que mudaram de ideias de forma implícita ou explícita.  

Exemplos de evidências 
- Sofisticado 

● Os alunos reconhecem e explicam mudanças de posição/opinião. 

● Os alunos debatem ideias alternativas e avaliam a sua validade, demonstrando 

pensamento crítico. 

● Os alunos relacionam várias ideias, sintetizam-nas e, com base nessa reflexão, 

produzem ideias novas.  

 


