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Introdução

O presente material educativo é projetado para ser usado como 
uma ferramenta de diagnóstico para a avaliação dos conheci-
mentos prévios dos migrantes recém-chegados e refugiados em 
idade escolar do ensino fundamental e médio com competências 
mínimas no idioma do país de acolhimento. A ferramenta de diag-
nóstico visa facilitar o procedimento de classificação dos alunos 
no sistema de ensino formal, no ensino básico e secundário do 
país de acolhimento. Os resultados da avaliação do conhecimen-
to prévio desta população estudantil podem então ser usados 
por autoridades educacionais e instituições a fim de desenvolver 
e implementar métodos e materiais educacionais para atender 
às necessidades e lacunas dos alunos.

O desenho da ferramenta de diagnóstico baseou-se na premissa 
de que os estudantes migrantes e refugiados recém-chegados 
têm pouco ou nenhum conhecimento da língua do país de acol-
himento e / ou inglês. Por esse motivo, a ferramenta apresenta 
exercícios que possuem fortes características visuais (por ex-
emplo, símbolos, imagens, ilustrações) e a quantidade mínima 
de texto possível. Isso permite, até certo ponto, avaliar o ra-
ciocínio e o conhecimento prévio de todos os campos testados 
do que o conhecimento da língua. A falta de domínio do idioma 
pode interferir na compreensão da tarefa dada, mesmo que o 
aluno seja capaz, com base em seu conhecimento prévio, de re-
alizá-la. Outro princípio de design da ferramenta de diagnóstico 
apresentada como complemento do currículo. Um mapeamento 
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detalhado dos objetivos de aprendizagem comuns dos currícu-
los dos países parceiros foi usado como base para os exercícios 
criados para o ensino primário e secundário. Como o formato de 
testes podem intimidar qualquer aluno, a ferramenta de diag-
nóstico assume uma forma mais lúdica, para ser mais amigável 
e acolhedora.

Os exercícios na ferramenta variam. Alguns são exercícios de 
resposta selecionada que permitem aos alunos reconhecer as 
respostas em vez de relembrar as informações relevantes e são 
usados para corresponder aos resultados de aprendizagem. Al-
guns são exercícios de resolução de problemas para diagnosti-
car erros e equívocos de raciocínio. E outros são mais orientados 
para a tarefa, o aluno tem que seguir as instruções e completar 
uma tarefa para chegar a um resultado específico / ou para criar 
um produto específico (por exemplo, TIC).

A tabela a seguir mostra as disciplinas que são atribuídas ao 
ensino básico na ferramenta de diagnóstico.
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Conteúdo 

Ensino Básico (8 aos 
11 anos)

Entrevista de entrada
Competências sociais e de comunicação
Logica and Aritemética
Orientação no espaço
Ciências genéricas
Elementos de Inglês

Ensino Básico (11 aos 
13 anos)

Entrevista de entrada
Competências sociais e de comunicação
Matemática
Física
Geografia
Elementos de Inglês
TIC 

Ensino Básico e Se-
cundário (13 aos 15 
anos)

Entrevista de entrada
Competências sociais e de comunicação
Geometria 
Matemática
Física
Geografia
Elementos de Inglês
TIC 
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Em particular, a primeira parte de cada caderno é o questionário de 
entrada e as competências sociais e de comunicação. O professor é 
chamado a observar o aluno e sua interação com a cartilha no decor-
rer da realização dos exercícios da ferramenta diagnóstica e anotar 
suas observações. A segunda parte do livreto é diferente dependendo 
da série e as matérias variam.

1. O papel do professor na ferramenta de diagnóstico

O professor deve estar preparado para:

• Apresente o livreto ao aluno e explique com termos simples (e / 
ou inglês) que o aluno deve completar o maior número possível 
de itens dos exercícios.

• Assim que o aluno inicia o questionário de entrada, o professor 
observa a interação do aluno com ele:

• No caso de o aluno ter apenas conhecimento oral da língua do 
país de acolhimento, os educadores ajudam-no a preencher o 
questionário

• No caso de o aluno não ter conhecimentos da língua do país de 
acolhimento (oral ou escrita) e não lhe ser possível preenchê-la, 
o professor pode entregar o questionário e a brochura numa das 
outras línguas disponíveis (os idiomas disponíveis são: inglês, 
idioma do país de acolhimento, francês, árabe).

• Auxilie os alunos com as instruções dos exercícios, se necessário, 
e ajude um aluno que possa ter dificuldade em concluir um exer-
cício ou item devido a dificuldades de linguagem.

• Observe os alunos:

• Atenção (para tarefa / ouvinte)

• Iniciação (solicitar ajuda / pedir orientação)
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• Comunicação (usando o idioma para diferentes funções, qual 
idioma o aluno está usando: língua materna, idioma do país de 
acolhimento, inglês)

• Aderência às regras e convenções básicas durante o preenchi-
mento do questionário e exercícios da ferramenta de diagnóstico

• Complete a avaliação de competências sociais e de comunicação 
enquanto o aluno está a preencher o questionário e os exercícios 
da ferramenta de diagnóstico. O professor pode preencher um 
pequeno questionário sobre as habilidades sociais e de comuni-
cação do aluno, bem como fazer anotações de suas observações 
para uso futuro e apoio ao aluno. Este questionário pode ser en-
contrado na mesma seção do livreto que o assunto habilidades 
sociais e de comunicação.

• Ferramentas e equipamentos necessários para a conclusão da 
ferramenta de diagnóstico:

• Lápis de cor ou marcadores coloridos
      (vermelho, amarelo, laranja, verde, castanho, rosa, azul claro,      
       roxo, azul, preto)

• Canetas e lápis

• Acesso a computador / laptop com conexão ativa à Internet para 
a disciplina de TIC (para o ensino médio)
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                       1                                                                                  2                                                                                      3      
1 Reconhecer diferentes 

angulos
Não entende e ilustra diferentes 
ângulos (direito, agudo, obtuso…

Entende alguns diferentes ângulos 
(direito, agudo, obtuso) mas não 

consegue ilustrar. 

Entende e ilustra diferentes ângulos 
(direito, agudo, obtuo)

2 Identificar as diferentes 
formas de corpos 
geométricos.

Não reconhece e não classifica 
diferentes formas e sólidos

Reconhece e classifica  3 das 
diferentes formas e sólidos

Reconhece e classifica todas as 
diferentes formas e sólidos

3 Escrever os nomes em 
cada linha (paralelo, 
interseção   e 
perpendicular) 

Não entende e não identifica 
linhas paralelas, interseção e 

perpendiculares

Entende e identifica 1 ou 2 delas: 
linhas paralelas, interseção e 

prepebndiculares

Entende e  identifica linhas paralelas, 
interseção e prepebndiculares

Geometria
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                       1                                                                                  2                                                                                      3      
1 Números: sequência lógica Não consegue completar 

sequencias logicas
Can complete some logical sequences 

(3 lines of the stars) 
Consegue completar todas ass 

equencias logicas

2 Números Inteiros em 
linhas numéricas

Não consegue adicionar, subtrair, 
multiplicar e dividir  nem  ordenar um 

conjunto de números inteiros

Consegue  um dos dois: adicionar, 
subtrair, multiplicar e dividir OU 

ordenar um conjunto de números 
inteiros

Consegue adicionar, subtrair, 
multiplicar e dividir e, ordenar um 

conjunto de números inteiros

3 Relação entre números 
diferentes: coloque se for 
maior, menor ou igual

Não conhece relações entre 
números diferentes 

(não consegue colocar:>, <, =)

Conhece relações entre 
números diferentes 

(consegue 1 or 2:> ou < ou=)

Conhece relações entre números 
diferentes (completa o exercicio:>, <, =)

4 Decomposição primária Não usa regras de divisibilidade 
para 2, 3, 5,9 e onze para encontrar 

fatores comuns

Usa 1 ou 2 das regras de divisibilidade 
para 2, 3, 5,9 e onze para encontrar 

fatores comuns

Usa regras de divisibilidade para 2, 
3, 5,9 e onze para encontrar fatores 

comuns
5 Desenhar e colorir a 

fração necessária
Não consegue visualizar a divisão de 

frações ao usar modelos pictóricos
Consegue visualizar as divisão de 

frações ao usar modelos pictóricod 
(Faz 1 ou2 ou 3)

Consegue visualizar tadas divisão de 
frações ao usar modelos pictóricos

6 Frações Não consegue visualizar e representa 
frações diferentes

Consegue visualizar e representa 
frações diferentes (faz 1 ou 2 ou 3)

Consegue visualizar e representa 
todas frações diferentes

7 Ordenar números decimais 
do maior para o menor

Não consegue comparar e arranjar 
números décimais

Consegue comparar e arranjarm 1 ou 
2 ou 3 dos  números décimais 

Consegue comparar e arranjar todos 
números décimais

8 Números decimais Não consegue expressar números 
racionais da fração para a decimal e 

vice-versa

Consegue expressar números racionais 
da fração para a decimal e vice-versa 

(faz 1 ou 2 ou 3)

Consegue expressar todos os números 
racionais da fração para a decimal 

e vice-versa

Algebra
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                                                            1                                                                                                                            2                                                                                                                             3      
1 Materiais a) Não consegue  reconhecer que os objetos têm o mesmo volume, 

mas massa diferente
b) Não consegue reconhecer que os objetos têm massa diferente, 
volume diferente, mas a mesma densidade e não circula nenhuma 

resposta correta.

Consegue 1 (a ou b): a) O aluno reconhece que os 
objetos têm o mesmo volume, mas massa diferente 

OU
b) Reconhece que os objetos têm massa diferente, 

volume diferente, mas a mesma densidade

a) Consegue reconhecer  que os objetos têm o mesmo 
volume, mas massa diferente E

b) Consgeue reconhecer ue os objetos têm massa diferente, 
volume diferente, mas a mesma densidade

2 Sólido- Líquido- 
Gasoso

a) Não consgue reconhecer os três estados diferentes da matéria

b) Não entende a densidade molecular que corresponde a cada um 
dos estados da matéria

a) Consegue reconhcer os 1 estados diferentes da 
matéria OU b) Pode corresponder a 1 dos estados da 

matéria

a) Consegue reconhecer os três estados diferentes da matéria 
E

b) Consegue entender a densidade molecular que 
corresponde a cada um dos estados da matéria (corresponde a 

todas as imagens)
3 Formas de energia / 

Tipos de energia
a) Não consegue reconhecer as diferentes formas e tipos de energia; 

b) não consegue entender a forma / tipo de energia que todos os 
dias objetos e atividades consomem e emitem

E  c) não consegue entender que um objeto pode consumir e emitir 
várias formas diferentes de energia, de modo que combina os objetos 

e atividades com mais de uma forma / tipo de energia

a) Reconhecer algumas formas e tipos diferentes de 
energia;b) Compreender a forma / tipo de energia 
que todos os dias objetos e atividades consomem e 
emitem (correspondendo a 3 imagens), mas não 

conseguem entender que um objeto pode consumir 
e emitir várias formas diferentes de energia

Reconhece as diferentes formas e tipos de energia, b) 
Entenda a forma / tipo de energia que todos os dias objetos 

e atividades consomem e emitem (combinando com todas 
as imagens) E c) Entende que um objeto pode consumir e 

emitir várias formas diferentes de energia combina os objetos 
e atividades com mais de uma forma / tipo de energia

4  Conversão de Energia 
- Transformação

a) Não consege reconhecer que a energia se transforma de uma 
forma para outra E b) não é possível reconhecer como essa 

transformação é aplicada nas situações quatidianas

a) Reconhece que a energia se transforma de 
uma forma para outra e pode realizar 3 dessas 
transformações que se aplicavam às situações 

quoatidinas

Consegue as duas coisas: a) reconhecer que a energia se 
transforma de uma forma para outra e b) reconhecer como 

todas essas transformações são aplicadas nas situações 
cotidianas

5 Forças e Movimento a) Não consegue reconhecer que tem que aplicar o  conhecimento 
prévio sobre a lei das forças (terceira lei de Newton) e b) não 

consegue aplicar a terceira lei de Newton em nenhum aspecto do 
exercício

a) Consegue reconhecer que tem que aplicar o  
conhecimento prévio sobre a lei das forças (terceira 
lei de Newton) e b) consegue  aplicar a terceira lei de 

Newton de 1 exercicio

Consegue os dois: a) Consegue reconhecer que tem que 
aplicar o  conhecimento prévio sobre a lei das forças (terceira 
lei de Newton) e b) onsegue aplicar a terceira lei de Newton a 

todos os exercícios

6  Fontes de eletricidade Não consegue reconhecer nenhuma fonte de eletricidade Consegue reconhecer uma ou duas fontes de 
eletricidade

Consegue reconhecer todas fonte de eletricidade

7 Circuitos elétricos a) Não consegue reconhecer os símbolos da bateria, do interruptor 
e da lâmpada como resistor; b) Não consegue reconhecer que 
o circuito precisa ter uma bateria para que a carga flua; c) não 

consegue reconhecer que o comutador precisa ser fechado para que 
a carga flua) d) não consegue reconhecer que o circuito pode ter um 
botão fechado (circuito elétrico número 1) ou nenhum botão  (circuito 

elétrico número 4) para que a carga flua

Consegue 2 destes, a, b, c ou d: a) Consegue 
reconhecer os símbolos da bateria, do interruptor e da 
lâmpada como resistor;  OU  b) Consegue reconhecer 
que o circuito precisa ter uma bateria para que a carga 

flua;  OU c) consegue reconhecer que o comutador 
precisa ser fechado para que a carga flua)  OU d) não 

consegue reconhecer que o circuito pode ter um botão 
fechado (circuito elétrico número 1) ou nenhum botão  

(circuito elétrico número 4) para que a carga flua

Consegue todos:  a) Não consegue reconhecer os símbolos 
da bateria, do interruptor e da lâmpada como resistor; b) Não 
consegue reconhecer que o circuito precisa ter uma bateria 

para que a carga flua; c) não consegue reconhecer que o 
comutador precisa ser fechado para que a carga flua) E d) não 
consegue reconhecer que o circuito pode ter um botão fechado 
(circuito elétrico número 1) ou nenhum botão  (circuito elétrico 

número 4) para que a carga flua

Física
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                       1                                                                                  2                                                                                  3      
1 Tempo e estações 1. Não consegue reconhecer o 

significado de manhã e noite

2. Não cosnegue reconhecer o 
Hemisfério Norte e Sul e as estações 

até a data

Consegue 1 dos 2:  1. reconhecer o 
significado de manhã e noite

OU

2. Reconhece o Hemisfério Norte e 
Sul e as estações até a data

Consegue os dois: 1. reconhecer o 
significado de manhã e noite

E

2. Reconhece o Hemisfério Norte e Sul 
e as estações até a data

2 Paisagens famosas Não consegue reconhecer nenhum 
dos marcos famosos e não sabe sabe 

onde eles estão localizados

Consegue reconhecer 3  dos marcos 
famosos e sabe onde eles estão 

localizados

Consegue reconhecer todos dos 
marcos famosos e abe sabe onde eles 

estão localizados

Geometria
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                       1                                                                                  2                                                                                  3      
1 Dias da semana Não sabe identificar os dias da 

semana em inglês e não sabe como 
escrever os dias da semana

Sabe identificar os dias da semana em 
inglês e não sabe como escrever os dias 

da semana

Sabe identificar os dias da semana 
em inglês e não sabe como escrever 

os dias da semana

2 Form questions Não consegue executar nenhuma 
das seguintes ações: a) não sabe 
e não pode aplicar as regras das 

perguntas em inglês-Porque? Como? 
E perguntas-Sim / N b) não sabe como 

aplicar o acordo sujeito-verbo

Can do one of the following (a or b): a)  
knows and  apply the rules of questions 
in English-Why question -How question-
Yes/No question with auxiliary verb OR 

b)  knows how to apply the subject- verb 
agreement

Consegues os dois: a) sabe e  pode 
aplicar as regras das perguntas em 

Porque? Como? E perguntas-Sim / N 
E b) não sabe como aplicar o acordo 

sujeito-verbo

3 Fill the verbs Não pode fazer o seguinte: a) Tempo 
verbal simples do presente; b) aplicar o 
acordo sujeito-verbo; e c) o verbo “ser”

Consegue 1 ou 2: a) Tempo verbal 
simples do presente; b) aplicar o acordo 

sujeito-verbo; e c) o verbo “ser”

Consegue fazer todos: a) Tempo 
verbal simples do presente; b) aplicar 

o acordo sujeito-verbo; e 
c) o verbo “ser”

4 Spelling and 
Vocabulary 
richness

Não consegue  fazer o seguinte: 
a) reconhecer e soletrar os objetos; 

b) reconhecer palavras simples para 
os objetos; c) reconhecer palavras 

complicadas para os objetos

Consegue  1 ou 2: a) reconhecer e 
soletrar os objetos; b) reconhecer palavras 

simples para os objetos; c) reconhecer 
palavras complicadas para os objetos

Consegue  fazer todos a) reconhecer 
e soletrar os objetos; b) reconhecer 
palavras simples para os objetos; c) 

reconhecer palavras complicadas para 
os objetos

5 Writing Não consegue fazer o seguinte: a) 
Eficácia comunicativa, o texto transmite 

a mensagem e tem objetivo claro; b) 
Organização - O texto é organizado de 

forma clara e lógica

Consegue 1:  a) Eficácia comunicativa, 
o texto transmite a mensagem e tem 

objetivo claro; b) Organização - O texto é 
organizado de forma clara 

e lógica

Consegue todas: a) Eficácia 
comunicativa, 

o texto transmite a mensagem e tem 
objetivo claro; b) Organização - O texto 
é organizado de forma clara e lógica

Inglês
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Matriz de avaliação                                                                                               Escala

Critérios                                       1                                                                                                2                                                                                    3      
1 Documento 

word:criar uma 
tabela e guardar 
o ficheiro 

Não consegue nenhum dos seguintes 
procedimentos: 1. Uso de hardware / abre 

o computador; 2. Sabe como criar um novo 
documento do Word no Word; 3. Sabe como 

criar uma tabela; 4. Sabe como alterar a fonte; 
5. Sabe como alterar o tamanho da fonte; 

6. Sabe como transformar uma palavra em 
negrito; 7. Sabe como sublinhar uma palavra; 

8. Sabe como centrar a tabela na página; 
9. Sabe como alterar a cor de uma célula; 

10. Sabe como salvar um arquivo na área de 
trabalho; 11. Sabe como renomear um arquivo

Consegue 4 ou 5 dos procedimentos: 1. Uso 
de hardware / abre o computador; 2. Sabe 

como criar um novo documento do Word no 
Word; 3. Sabe como criar uma tabela; 4. Sabe 
como alterar a fonte; 5. Sabe como alterar o 
tamanho da fonte; 6. Sabe como transformar 

uma palavra em negrito; 7. Sabe como 
sublinhar uma palavra; 8. Sabe como centrar 

a tabela na página; 9. Sabe como alterar a 
cor de uma célula; 10. Sabe como salvar um 
arquivo na área de trabalho; 11. Sabe como 

renomear um arquivo

Consegue todos os procedimentos: 1. Uso 
de hardware / abre o computador; 2. Sabe 
como criar um novo documento do Word 
no Word; 3. Sabe como criar uma tabela; 

4. Sabe como alterar a fonte; 5. Sabe como 
alterar o tamanho da fonte; 6. Sabe como 
transformar uma palavra em negrito; 7. 

Sabe como sublinhar uma palavra; 8. Sabe 
como centrar a tabela na página; 9. Sabe 

como alterar a cor de uma célula; 10. Sabe 
como salvar um arquivo na área de trabalho; 

11. Sabe como renomear um arquivo

2  Browser, 
Google Search 
para encontrar 
informação

Não consegue fazer o seguinte: 1. Sabe 
como abrir um navegador da Internet; 2. Sabe 
como abrir uma guia de pesquisa do Google; 
3. Procura as informações relevantes para 
as perguntas; 4. Encontra as informações 

relevantes e responde às perguntas

Consegue fazer 2 dos seguintes: 1. Sabe 
como abrir um navegador da Internet; 2. Sabe 
como abrir uma guia de pesquisa do Google; 
3. Procura as informações relevantes para 
as perguntas; 4. Encontra as informações 

relevantes e responde às perguntas

Consegue fazer todos os seguintes: 1. Sabe 
como abrir um navegador da Internet; 

2. Sabe como abrir uma guia de pesquisa 
do Google; 3. Procura as informações 

relevantes para as perguntas; 4. Encontra 
as informações relevantes e responde às 

perguntas

3  Apresentação 
PowerPoint ; 
Adicionar um 
título ; Guardar 
ficheiro

Não consegue executar nenhum  dos 
seguintes procedimentos: 1. Sabe como criar 

uma nova apresentação no Power Point; 2. Sabe 
como alterar o tema de uma apresentação; 3. 
Sabe como adicionar um título; 4. Sabe como 

adicionar uma legenda; 5. Sabe como salvar um 
arquivo na área de trabalho e 

6. Sabe como renomear um arquivo

Consegue executar 2 ou 3 seguintes 
procedimentos: 1. Sabe como criar uma 

nova apresentação no Power Point; 2. Sabe 
como alterar o tema de uma apresentação; 3. 
Sabe como adicionar um título; 4. Sabe como 
adicionar uma legenda; 5. Sabe como salvar 

um arquivo na área de trabalho e 
6. Sabe como renomear um arquivo

Consegue executar todos os seguintes 
procedimentos: 1. Sabe como criar uma 

nova apresentação no Power Point; 2. Sabe 
como alterar o tema de uma apresentação; 
3. Sabe como adicionar um título; 4. Sabe 

como adicionar uma legenda; 5. Sabe como 
salvar um arquivo na área de trabalho e 

6. Sabe como renomear um arquivo

TIC
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O processo de validação das ferramentas submetidas a cada 
grupo de idades deve respeitar os seguintes pontos:

1. Competências gerais - o que as crianças deveriam ter 
adquirido, no passado, em termos de competências globais    
(11 aos 13 anos)

• Geometria
• Álgebra
• Física
• Geografia
• Inglês
• TIC

2. Competências gerais e seus objetivos específicos               
(11 aos 13 anos)

Competência geral: Geometria

Objetivos específicos:

• Reconhecer os diferentes ângulos
• Identificar as diferentes formas de corpos geométricos.
• Escrever os nomes em cada linha (paralelo, interseção       

e perpendicular) 

Competência geral: Algebra

Objectivos específicos:

• Números: sequência lógica
• Números Inteiros em linhas numéricas
• Relação entre números diferentes: coloque se for maior, 

menor ou igual
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• Decomposição primária
• Desenhar e colorir a fração necessária
• Frações
• Ordenar números decimais do maior para o menor
• Números decimais

Competência geral: Física

Objectivos específicos:

• Materiais
• Sólido- Líquido- Gasoso
• Formas de energia / Tipos de energia
• Conversão de Energia - Transformação
• Forças e Movimento
• Fontes de eletricidade
• Circuitos elétricos

Competência geral: Geografia

Objectivos específicos:

• Tempo e estações
• Paisagens famosas

Competência geral: Inglês

Objectivos específicos:

• Nome dos animais
• Formar questões
• Preencher os verbos
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• Riqueza da ortografia e vocabulário 
• Escrever

Competência geral: TIC

Objetivos específicos:

• Documento word:criar uma tabela e guardar o ficheiro 
• Browser, Google Search para encontrar informação
• Apresentação PowerPoint 
• Adicionar um título 
• Guardar ficheiro

Competência geral: Competências sociais e de comunicação

Objetivos específicos:

• Atenção
• Iniciação
• Comunicação
• Regras básicas
• Observação do esforço ao completar o questionário, os 

exercícios, a familiaridade com a informação requerida e    
o comportamento do estudante (eg. evita contacto visual).
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3. Escala de avaliação

É sugerido uma escala de 1 a 3:  

• 1 sendo o valor da escala mais baixo, no qual a criança não 
consegue fazer o exercício e não adquiriu esta competência 
anteriormente.

• 2, quando a criança tem algumas dificuldades a fazer 
os exercícios e não consegue completá-los. Tem algum 
conhecimento sobre a competência geral.

• 3,  sendo o valor mais alto da escala, na qual a criança 
consegue completar o exercícios e sem dúvida que adquiriu 
a competência geral.

4. Posicionamento na escala de avaliação dos diferentes 
resultados obtidos de acordo com cada um dos objetivos 
específicos

Cada objetivo específico pode corresponder a mais de um exercício. 
Nesses casos, é indicado em todos os valores da escala como avaliar 
esses objetivos específicos de uma competência.

5. Média dos resultados obtidos para cada um dos objetivos 
específicos

Uma vez que os valores foram atribuídos a cada objetivo específico, 
eles devem ser calculados como média para que um único valor seja 
atribuído a cada competência geral.
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6. Aptidões / competências gerais médias

Uma vez que um resultado foi encontrado para cada competência geral, 

uma média desses resultados deve ser determinada para encontrar uma 

pontuação final. É essa pontuação final que nos permitirá posicionar 

nas criança/ jovens de acordo com cada um dos grupos de idades 

A etapa final é verificar se as crianças apresentam as competências 

que caracterizam cada um dos grupos de idades-alvo:

1. 1. 8 aos 11 anos

2. 11 a 13 anos

3. 13 aos 15 anos

Nesse caso, a criança / jovem será colocada no ano adequado de acordo 

com seu conhecimento. As pontuações devem ser um número para 

ajudar e orientar os profissionais a colocar a criança no ano e na escola 

adequados e também para fins estatísticos. Estas ferramentas devem 

servir como um guia para professores ou técnicos que as aplicam para 

melhor direcionar a criança / jovem no ano letivo apropriado. Além 

disso, essas ferramentas sempre dependerão da legislação nacional e 

regulamentações. 
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7. Tabela de validação  
(tabela abaixo exemplifica o acima mencionado)

Competência 
geral 1

Competência 
específica 1.2

Produto x

Média de 
resultados

X e Z Final 
Average

Correspondente 
a todas as 

competências

Competência 
específica 1.3

Produto z

 

Competência 
geral 2

Competência 
específica 2.1

Produto x

Média de 
resultados

X e Z
Competência 
específica 2.2

Produto y

Nota - As informações e dados sobre a avaliação desses testes são 
apenas para profissionais. As crianças que realizam estes testes 

devem estar cientes de que o objetivo é avaliar suas competências. 
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