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Aprende algumas estratégias a adotar 

antes, durante e após a realização das 

fichas de avaliação 

http.//crelorosae.net 
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estudar para as fichas de 
avaliação 

3. Depois das fichas de avaliação 

■ Quando receberes as fichas de avaliação, segue atentamente a correção reali-

zada em sala de aula.  

Agora que te apercebeste das tuas falhas, procura encontrar formas de melhorar o 

teu estudo.  

                                                                                             

                                                                                                    BOM TRABALHO! 

Quando concluíres a ficha, lê cuidadosamente as 

repostas que deste.  

Se for preciso, faz as correções necessárias.  



1. Antes da realização das fichas de avaliação 

■ Quando um teste é marcado, precisas de ver quantos dias podes dedicar às revisões.  

■ Marca num calendário as datas dos elementos de avaliação.  

■ Planifica o teu estudo: 

         - Analisa a matéria que vem para o teste.  

         - Para cada matéria, procura as páginas do livro e os apontamentos do caderno diário.  

         - Distribui o tempo e a matéria de forma realista. Lembra-te de que tens várias disciplinas! 

■ Faz revisões das matérias com regularidade.  

■ Responde a perguntas e faz exercícios para aplicares os teus conhecimentos.  

■ Vai fazendo a autoavaliação do teu estudo, com observações, tais como: 

 “- Já sei!” 

 “- Preciso de fazer mais exercícios!” 

“- Não compreendo. Vou perguntar ao professor!”.  

 

Estudar na véspera das fichas de avaliação não é boa ideia. 

Eis algumas dicas que te podem ajudar. 

2. Durante a realização das fichas de avaliação 

■ Chega a horas para realizares a ficha de avaliação. Não te esqueças de levar todo o material 

 necessário. 

■ Presta muita atenção a todas as indicações que o professor der. Elas podem ajudar-te a  

orientar as tuas respostas. Se tiveres alguma dúvida, pede esclarecimentos ao professor. 

■ Antes de começares a responder, lê toda a ficha. Assim, podes controlar melhor o teu tempo.  

■ Não te esqueças de escrever com letra legível. 

Faz um pequeno esquema da resposta, para ela ser mais organizada. Concentra-te no que é 

essencial. Não "inventes". 

■ Vai controlando o tempo ao longo da realização da ficha, mas sem estares sempre aflito com o 

relógio. 

■ Presta atenção às instruções das questões. Repara no que é pretendido… 

PALAVRAS-CHAVE O QUE SIGNIFICAM 

ANALISAR  Relacionar as ideias principais; defender uma posição a favor ou 
contra com argumentos claros e objetivos  

ARGUMENTAR  Defender uma opinião, um ponto de vista, de forma objetiva, com 
base em argumentos fundamentados (aspetos positivos e negati-
vos, vantagens e desvantagens…)  

CLASSIFICAR  Fazer a classificação de …  

COMENTAR  Explicar uma ideia, tornando-a clara e evidente  

COMPARAR  Procurar as semelhanças e as diferenças  

CRITICAR  Dar uma opinião pessoal, utlilizando argumentos coerentes, como 
por exemplo, indicar vantagens ou desvantagens  

DEFINIR  Dizer o significado de um conceito, de uma forma clara, breve e 
correta, indicando as suas principais características  

DESCREVER  Indicar as características de uma forma pormenorizada, especial-
mente as mais importantes  

DETERMINAR  Indicar com precisão  

ENUMERAR  Indicar todos os dados ou elementos  

ESQUEMATIZAR  Apresentar as ideias principais, organizadas em forma de esquema, 
de maneira a serem visualizadas fácil e rapidamente  

EXEMPLIFICAR  Dar exemplos práticos e concretos  

EXPLICAR  Apresentar as ideias de forma clara e simples. Pode ser necessário 
fazer referência às causas e às consequências, contextualizar…  

EXPLICITAR  Tornar explícita ou clara uma ideia, explicando-a  

IDENTIFICAR  Nomear, indicar, mencionar, referir, dizer  

INDICAR  Nomear, referir, identificar, mencionar, dizer  

INTERPRETAR  Explicar o sentido de algo  

JUSTIFICAR  Fornecer provas e razões que mostrem a correção e a justeza de 
uma afirmação ou de uma conclusão  

MENCIONAR  Nomear, referir, identificar, indicar, dizer  

OPINAR  Dar a opinião pessoal acerca de um assunto, de forma fundamenta-
da, ou seja, com razões que justifiquem a opinião  

REFERIR  Nomear, indicar, identificar, mencionar, dizer  

RESUMIR  Dizer, com poucas palavras, as ideias mais importantes; sintetizar  

SELECIONAR  Escolher uma opção  

SINTETIZAR  Dizer, com poucas palavras, as ideias mais importantes; resumir  


