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Critérios Gerais de Avaliação                          
 

Ao abrigo do disposto nas alíneas b) e c) do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro 
compete à Escola: “proceder à aferição dos critérios de avaliação dos alunos, garantindo a sua coerência 
e equidade” e “desenvolver métodos específicos de avaliação dos alunos, sem prejuízo da aplicação dos 
normativos gerais”. Ao abrigo do estipulado no artigo 33.º, alínea e) do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 
de abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao Conselho Pedagógico 
“definir critérios gerais nos domínios da informação e orientação escolar e vocacional, do 
acompanhamento pedagógico e da avaliação dos alunos”. 

Assim, e de acordo com o Decreto-Lei n. 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, 
de 10 de julho, pelo 176/2014, de 12 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril, o 
Despacho Normativo n.º 1-F/20161, de 5 de abril e Portarias nºs, 243/20122, de 10 de agosto, 74-
A/20133, de 15 de fevereiro, o Despacho Conjunto nº 453/20044, de 27 de julho, e ainda de acordo com 
o Decreto-Lei n.º 55/20185, de 6 de julho, Portaria n.º 223-A/20186, de 3 de agosto, Portaria n.º 226-
A/20187, de 7 de agosto, Portaria n.º 235-A/20188, de 23 de agosto e o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 
julho, o Conselho Pedagógico definiu os critérios gerais de avaliação dos alunos que frequentam o 
Agrupamento, de acordo com as orientações do currículo nacional, as metas curriculares e/ou as 
aprendizagens essenciais, para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta, dos departamentos 
curriculares nos ensino básico e ensino secundário, conselhos de diretores de turma e departamento 
curricular da Educação Pré-escolar. 

Estes critérios de avaliação constituem referenciais comuns no agrupamento, sendo operacionalizados 
pelo professor titular da turma/grupo, no 1.º ciclo e Educação Pré-escolar, pelo conselho de turma, nos 
2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, no âmbito do respetivo plano de turma, não se 
esquecendo a realidade concreta de cada grupo/turma e de cada aluno em particular e as finalidades da 
própria avaliação. 

Assim, os critérios específicos de avaliação devem obedecer aos critérios gerais aqui definidos e ter em 
consideração as metas curriculares e/ou as aprendizagens essenciais, devidamente articuladas com o 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania.

 
1 Ensino Básico, 3.º, 4.º e 9.º anos 
2 Cursos Científico-humanísticos, 12.º ano 
3 Cursos Profissionais, 12.º ano 
4 Cursos de Educação e Formação de Jovens 
5 PAFC 
6 PAFC – 1.º, 2.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos) 
7 PAFC – 10.º e 11.º anos cursos científico-humanísticos) 
8 PAFC – 10.º e 11.º anos cursos profissionais) 

Avaliar é refletir sobre o ensino (…). 
Carlos Rosales 
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Processo 

1.1. No início do ano escolar, os grupos ou áreas disciplinares procedem, para cada nível, ciclo, ano e 
disciplina à planificação das atividades letivas devendo definir os seus critérios específicos de 
avaliação, selecionar os instrumentos de avaliação adequados a cada unidade didática ou tema e 
aferir a sua estrutura, terminologia de classificação e critérios de correção. 

1.2. Os critérios específicos de avaliação aprovados devem ser clarificados por cada professor aos seus 
alunos no início do ano letivo. O diretor de turma deve disponibilizar esses mesmos critérios aos 
encarregados de educação. 

1.3. Os critérios gerais serão, logo que aprovados pelo conselho pedagógico, dados a conhecer à 
comunidade educativa e disponibilizados na página eletrónica do Agrupamento. 

1.4. Nos conselhos de turma deve proceder-se à avaliação dos alunos, e de cada aluno em particular, 
tendo em consideração que a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, 
permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de 
decisões adequadas à promoção da qualidade das aprendizagens, e como princípios orientadores 
que devem pautar a ação pedagógica particular de cada professor, os que a seguir se destacam: 

1.4.1. Primazia da avaliação formativa, principal modalidade de avaliação, que deve assumir um 
carácter contínuo, sistemático e de regulação interativa do processo de ensino e de 
aprendizagem; 

1.4.2. Consistência entre os processos de avaliação e os conhecimentos a adquirir e as capacidades 
a desenvolver, definidas no currículo nacional para as diversas áreas e disciplinas, nas metas 
curriculares e nas aprendizagens essenciais, bem como as capacidades e atitudes a 
desenvolver no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória; 

1.4.3. Diversidade de técnicas e instrumentos de avaliação, de acordo com a natureza das 
aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, face a um entendimento da avaliação como 
um processo globalizante, complexo e regulador da aprendizagem; 

1.4.4. Transparência de todo o processo de avaliação pelo que os critérios adotados devem ser 
clarificados e explicitados a toda a comunidade educativa. 

1.4.5. Rastreabilidade de procedimentos de registo, de tratamento e de análise dos resultados da 
informação relativa à avaliação das aprendizagens dos alunos que devem ser disponibilizados 
à comunidade escolar.  

1.5.  A avaliação no final de cada período deverá refletir o trabalho e empenho do aluno desde o início 
do ano escolar até esse momento avaliativo, ponderando-se de igual forma o desempenho e a 
progressão.  

1.6. A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às metas 
curriculares em vigor e/ou às aprendizagens essenciais para as diversas disciplinas de cada ciclo e 
nível de ensino e, ainda, sobre as áreas de competências definidas no Perfil do Aluno à saída da 
Escolaridade Obrigatória (ponto 3, tabela 8). 

1.7. A avaliação dos alunos incide, ainda, sobre a componente de Cidadania e Desenvolvimento, ou 
como componente de integração curricular transversal (1.º, 2.º e 10.º e 11º anos) ou como 
disciplina autónoma (5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos), de acordo com as orientações estabelecidas nas 
tabelas 9, 10 e 11 que integram o ponto 3. 

1.8. A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de 
natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e 
expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação no 
ensino básico nos anos fora da flexibilidade curricular, e no âmbito das atitudes e valores, constitui 
objeto de avaliação em todas as disciplinas, de acordo com os critérios definidos no ponto 3, tabela 
7. 
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1.9. Ao longo do ano letivo devem ser promovidos com os alunos momentos de autoavaliação e de 
reflexão sobre o seu percurso escolar. 

1.10. Cada professor da turma deve fornecer todas as informações sobre o desempenho dos seus 
alunos aos respetivos diretores de turma. 

1.11. Serão desenvolvidos procedimentos de análise dos resultados da informação relativa à avaliação 
da aprendizagem dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de práticas de autoavaliação do 
agrupamento que visem a melhoria do seu desempenho. A informação será disponibilizada à 
comunidade escolar. 

 

2. Critérios e Ponderações 

2.1. Educação Pré-Escolar 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, pois trata-se, 
essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que 
pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá 
tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. 
A Educação Pré-Escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança 
condições para abordar com sucesso o 1º Ciclo. 
Para avaliar o progresso das aprendizagens das crianças consideram-se como dimensões fundamentais: 

1. As Áreas de Conteúdo (OCEPE); 

2. Os domínios previstos nas Metas de Aprendizagem; 

3. As metas estabelecidas no Projeto Educativo do Agrupamento, no Plano de Grupo e no PEI, no 
caso de crianças com necessidades educativas especiais.   

A avaliação na Educação Pré-Escolar é qualitativa, cabendo a cada educador avaliar os processos 
educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo, considerando o nível de 
desenvolvimento das aprendizagens a desenvolver em idade pré-escolar e os critérios de avaliação, 
apresentados por áreas e domínios na tabela seguinte: 
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COMPONENTES APRENDIZAGENS A PROMOVER 
 

Construção da identidade e auto 
estima 

Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua 
identidade social e cultural, situando-as em relação às de outros. 

Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural. 

Independência e autonomia 

Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-
estar. 

Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e 
assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos 
outros. 

Consciência de si como 
aprendente 

Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as 
dificuldades e problemas que se lhe colocam. 

Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de 
aprendizagem. 

Cooperar com outros no processo de aprendizagem. 

Convivência democrática e 
cidadania 

Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa 
atitude de partilha e de responsabilidade social. 

Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros. 

Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que 
se passa no mundo que a rodeia. 

Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, 
reconhecendo a necessidade da sua preservação. 
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DOMÍNIOS APRENDIZAGENS A PROMOVER 
 

 
Educação Física 

Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou 
regras. 

Dominar movimentos que implicam deslocamentos e 
equilíbrios como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, 
saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 
baloiçar, rastejar e rolar. 

Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, 
receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e 
agarrar. 

Educação Artística  

Su
b

d
o

m
ín

io
s 

 
 

Artes Visuais 

Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 
experimentações e produções plásticas. 

Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual, 
tanto na produção e apreciação das suas produções, como em 
imagens que observa. 

Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da 
observação de várias modalidades expressivas (pintura, 
desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, etc.), 
expressando a sua opinião e leitura crítica 

Jogo Dramático/ Teatro 

Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes 
significados múltiplos em atividades de jogo dramático, 
situações imaginárias e de recriação de experiências do 
quotidiano, individualmente e com outros.  

Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa 
própria e/ou a partir de diferentes propostas, diversificando as 
formas de concretização.  

Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas 
de diferentes estilos e características, verbalizando a sua 
opinião e leitura crítica 

Música 

Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos 
sonoros/música) quanto às suas características rítmicas, 
melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais. 

Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos 
rítmicos (com ou sem palavras), jogos prosódicos (trava-
línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de 
diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e 
estilos). 

Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes 
estímulos e intenções utilizando diversos recursos sonoros 
(voz, timbres corporais, instrumentos convencionais e não-
convencionais). 

Valorizar a música como fator de identidade social e cultural. 

Dança 

Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o 
espaço e com os outros. 

Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em 
diferentes situações. 

Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que 
experimenta e/ou observa. 

Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando 
linguagem 
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DOMÍNIO APRENDIZAGENS A PROMOVER 

Linguagem oral e abordagem 
à escrita 

 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Comunicação Oral 

Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação. 

Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente 
de modo adequado à situação (produção e funcionalidade). 

Consciência linguística 

Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que 
constituem as palavras (Consciência Fonológica). 

Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra). 

Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-
la, explicitando as razões dessa correção (Consciência Sintática). 

Funcionalidade da 
linguagem escrita e sua 
utilização em contexto 

Identificar funções no uso da leitura e da escrita. 

• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, 
rotinas e interações com outros. 

Identificação de 
convenções da escrita 

Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras. 

Aperceber-se do sentido direcional da escrita. 

Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral. 

Prazer e motivação 
para ler e escrever 

Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam 
prazer e satisfação. 

Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a escrita 
associadas ao seu valor e importância. 

Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita mesmo que em 
formas muito iniciais e não convencionais. 

 

EX
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DOMÍNIO 

 
APRENDIZAGENS A PROMOVER 

Matemática  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

Números e Operações 

Identificar quantidades através de diferentes formas de 
representação.  

Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas 
quantidades, com recurso à adição e subtração. 

Organização e Tratamento de 
Dados 

Recolher informação pertinente para dar resposta a questões 
colocadas, recorrendo a metodologias adequadas. 

Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação 
recolhida e interpretá-los de modo a dar resposta às questões 
colocadas. 

Geometria e Medida 

Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos 
de orientação. 

Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas 
simples. 

Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que 
pode e não pode ser visto de uma determinada posição. 

Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, 
descobrindo e referindo propriedades e identificando padrões, 
simetrias e projeções. 

Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que 
permitem compará-los e ordená-los. 

Escolher e usar unidades de medida para responder a 
necessidades e questões do quotidiano. 

Interesse e Curiosidade pela 
matemática 

Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, 
compreendendo a sua importância e utilidade. 

Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e 
resolver problemas. 
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COMPONENTES 

 

 
APRENDIZAGENS A PROMOVER 

Introdução à Metodologia 
Científica 

 

Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia 
científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar 
hipóteses, prever como encontrar respostas, experimentar e 
recolher informação, organizar e analisar a informação para 
chegar a conclusões e comunicá-las. 

Abordagem às Ciências 

Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 
grupos do meio social próximo. 
• Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual.  

Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando 
aspetos físicos, sociais e culturais e identificando algumas 
semelhanças e diferenças com outras comunidades 

Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família 
e comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e 
práticas culturais. 

Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

Compreender e identificar as características distintivas dos seres 
vivos e identificar diferenças e semelhanças entre: animais e 
plantas.  

Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre 
diversos materiais relacionando as suas propriedades com os 
objetos feitos a partir deles. 

Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e 
transformações que observa no meio físico e natural. 

Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança. 

Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação 
da natureza e respeito pelo ambiente. 

Mundo tecnológico e utilização 
das Tecnologias 

Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar 
as suas funções e vantagens. 

Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu 
quotidiano, com cuidado e segurança. 

Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que 
conhece e utiliza. 

Tabela 1 – Critérios de Avaliação na Educação Pré-Escolar 

 

Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a avaliação implica, no quadro 
da relação entre o jardim-de-infância, a família e a escola, uma construção partilhada que passa pelo 
diálogo, pela comunicação de processos e de resultados, tendo em vista a criação de contextos 
facilitadores de um percurso educativo e formativo de sucesso (O.C.E.P.E, 2016). 

As evidências, os registos diversificados e outros materiais de suporte a esta avaliação, são 
apresentados sob a forma de um portfólio, adaptados às características de cada criança e do grupo. 
Estes registos acompanham a criança no período de frequência do Jardim-de-Infância, sendo organizado 
com a sua participação e com conhecimento dos encarregados de educação. 

Dando ainda cumprimento ao estipulado na circular nº4/DGIDC/DSDC/2011, no final de cada período 
será entregue uma ficha de registo de avaliação trimestral aos encarregados de educação sobre as 
aprendizagens e os progressos de cada criança, que constará do seu processo individual. 

Na transição para o 1º Ciclo do Ensino Básico, estas informações são disponibilizadas sob a forma de 
registo/síntese de avaliação, que consta do processo individual da criança.  
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2.2. Restantes Níveis e Ciclos de Ensino 

Tendo em conta que as finalidades da Educação se orientam para a concretização de objectivos que 
relevam dos domínios “conhecimentos adquiridos”, das capacidades e atitudes desenvolvidas, também 
nas diferentes áreas transversais avaliadas em cada disciplina, organiza-se a avaliação em torno de três 
domínios fundamentais – domínio cognitivo, domínio operatório e instrumental e domínio das atitudes 
e valores –, entendendo que a avaliação dos alunos deve ser orientada em torno das áreas de 
competências definidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Em consequência do acima referido, decidiu-se pela distribuição quantitativa dos domínios no processo 
de avaliação de todos os alunos, quer do Ensino Básico quer do Ensino Secundário, em todas as 
componentes do currículo e diferentes ofertas formativas disponibilizadas, de acordo com a ponderação 
traduzida nas tabelas seguintes: 
 
 

 

Domínios 
1º Ciclo do Ensino Básico 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Conhecimentos e Capacidades 70% 70% 70% 70% 

Atitudes e Valores 30% 30% 30% 30% 

  Tabela 2 – Ponderação por domínio no 1.º ciclo do Ensino Básico 
 

 

Domínios 
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

Conhecimentos e Capacidades 80% 80% 80% 80% 80% 

Atitudes e Valores 20% 20% 20% 20% 20% 
    

Tabela 3 – Ponderação por domínio nos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico 

 

Ressalva-se a situação específica das disciplinas de E.M.R.C., Educação Visual, Educação Musical, 
Educação Tecnológica e Educação Física, devido à especificidade e natureza das mesmas, cujas 
ponderações por domínio se registam na tabela 4 - Ponderação por disciplina específica no 2º e 3º ciclos 
do Ensino Básico. 

Ressalva-se, igualmente, a situação específica da disciplina que integra a Oferta Complementar para os 
alunos do Ensino Básico que frequentam o Projeto English Plus, cuja ponderação por domínio se regista, 
igualmente, na tabela 4. 

 

Disciplinas 
 

Domínios  

Educação 
Musical 

EMRC 
Educação 

Visual 
Educação 

Tecnológica 
Educação Física 

English 
Plus 

2º Ciclo 
2º e 3º 
Ciclos 

2º e 3º 
Ciclos 

2º Ciclo 
7º e 8º ano 

2º Ciclo 3º Ciclo  

Conhecimentos e 
Capacidades 

70% 70% 70% 70% 70% 70% 50% 

Atitudes e Valores 30% 30% 30% 30% 30% 30% 50% 

Tabela 4 – Ponderação por domínio e disciplina específica no 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
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Domínios 

Outras Ofertas Formativas 
no Ensino Básico 

Turma CEF 

Conhecimentos e Capacidades 70% 

Atitudes e Valores 30% 

Tabela 5 – Ponderação por domínio em todas as disciplinas d Turmas CEF  

 

Domínios 
Ensino Secundário Regular Ensino Secundário Profissional 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Conhecimentos e 
Capacidades 

85%   90% 90% 80% 85% 90% 

Atitudes e Valores 15%  10% 10% 20% 15% 10% 

Tabela 6 – Ponderação por domínio em todas as disciplinas no Ensino Secundário 

 
Ressalva-se a situação específica de Educação Física e EMRC, no Ensino Secundário, cujas ponderações 
se referem na tabela seguinte: 

 

Domínios 
Educação Física EMRC 

10º Ano 11º Ano 12º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 

Conhecimentos e 
Capacidades 

80% 85% 90% 80% 80% 80% 

Atitudes e Valores 20% 15% 10% 20% 20% 20% 

Tabela 6A – Ponderação por disciplina específica no Ensino Secundário 
 

 
2.3. No Ensino Básico, os critérios de avaliação dos alunos devem ser centrados nos conhecimentos 

capacidades e atitudes, designadamente na avaliação dos progressos dos alunos, nas metas 
curriculares, nas aprendizagens essenciais, no perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória e devem incluir o peso da avaliação nas suas várias componentes – Escrita, Oral e 
Prática e/ou experimental. 

2.4. Na Turma da oferta CEF e nos Cursos Profissionais, o domínio do “saber-Fazer” deverá ter uma 
valorização superior na avaliação dos alunos em todas as disciplinas. 

2.5. Caberá a cada área disciplinar e/ou disciplina, uma vez que os critérios devem ser definidos 
por ano de escolaridade e disciplina, distribuir a percentagem aprovada para os três domínios, 
de acordo com a natureza e especificidade de cada uma, tendo em conta as capacidades 
específicas a desenvolver nos alunos e as capacidades e atitudes no âmbito das competências 
inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e o Plano Curricular de cada 
turma. 

Os critérios específicos serão aprovados em sede de departamentos curriculares e em 
conselho pedagógico. 

2.6. Nos Cursos Científico-humanísticos, são obrigatórios momentos formais de avaliação da 
oralidade ou da dimensão prática ou experimental, integrados no processo de ensino e 
aprendizagem: 
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2.6.1. Português – peso de 25 % da componente oral integrada na avaliação de cada final de 
período e formalizada nas reuniões de avaliação de Conselho de Turma; 

2.6.2. Línguas Estrangeiras e PLNM – peso de 30% da componente oral integrada na avaliação 
de cada final de período e formalizada nas reuniões de avaliação de Conselho de Turma. 

2.6.3. Nas disciplinas bienais de Física e Química A e Biologia e Geologia e nas disciplinas 
anuais de Biologia, Física, Geologia e Química, a componente prática e/ou experimental 
é integrada nos descritores de desempenho ao nível dos conhecimentos e capacidades. 

2.7. A lecionação e avaliação na disciplina de Português no 12.º ano, deve ter em consideração a 
melhoria da expressão oral e escrita dos alunos. 

2.8. Todas as atividades e projetos de ligação entre a escola e a comunidade deverão ser 
avaliadas por forma a integrar a avaliação dos alunos que nelas participem e nos respetivos 
domínios. 
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3. Indicadores 

1. Definiram-se, ainda, Indicadores dentro dos domínios estabelecidos, como referenciais comuns no 
interior do Agrupamento, devendo ser operacionalizados pelos Docentes na sua prática avaliativa e 
pelos Conselhos de Turma, tendo em conta o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e 
a estratégia nacional de educação para a cidadania.  

 

Tabela 7 – Referenciais objeto de avaliação em todas as disciplinas  

Domínio dos Conhecimentos e Capacidades (todos os níveis de ensino) 

 Indicadores 
Aquisição dos conhecimentos específicos de 
cada disciplina / Aprendizagens Essenciais 
Aplicação dos diferentes conhecimentos / 
Aprendizagens Essenciais 
Articulação dos saberes e conhecimentos / 
Aprendizagens Essenciais   

• Adquirir e aplicar os conhecimentos face às competências definidas no perfil 
dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 
• Articular saberes e conhecimentos para compreender a realidade  

APRENDIZAGENS DE CARÁTER TRANSVERSAL E DE NATUREZA INSTRUMENTAL – 3.º, 4.º e 9.º anos 

Capacidades Indicadores 

Exercício da cidadania 

• Participar de forma esclarecida e correta nas atividades propostas (qualidade 
da intervenção). 

• Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância  
• Respeitar as convicções e atitudes dos outros.  
• Manifestar atitudes de cooperação, sentido de liberdade e responsabilidade 
• Assumir o exercício da cidadania 

Compreensão e expressão em língua 
portuguesa 

• Utilizar corretamente a língua portuguesa na expressão oral e escrita. 
• Interpretar documentos com mensagens diversificadas.  
• Analisar documentos e fazer uma leitura crítica dos mesmos.  
• Apresentar um trabalho de acordo com as normas estabelecidas. 

Utilização das TIC • Pesquisar, selecionar, tratar e utilizar diversas fontes de informação. 
• Elaborar trabalhos utilizando o Word e/ou o Excel. 

Autonomia e criatividade 

• Realizar os trabalhos propostos (individuais, de pares, de grupo, de projeto, 
de pesquisa, prático ou experimental).  

• Organizar e concretizar tarefas 
• Demonstrar autonomia e criatividade na realização das aprendizagens 
• Mostrar iniciativa e capacidade de reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 
• Resolver problemas. 

DOMÍNIO DAS ATITUDES E VALORES - 3.º, 4.º, 9.º e 12.º anos 

Capacidades Indicadores 

Empenhamento do aluno na aprendizagem. 

• Ser pontual. 
• Revelar hábitos de estudo e de trabalho autónomo. 
• Mostrar empenho e participação nas atividades propostas  
• Realizar os trabalhos propostos. 
• Manifestar atitudes de curiosidade e interesse  
• Avaliar criticamente o seu trabalho. 

Organização do aluno na sua aprendizagem. • Apresentar o material necessário. 
• Apresentar o caderno diário organizado. 

Relacionamento interpessoal e de grupo 

• Adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha e 
colaboração. 

• Respeitar as convicções e atitudes dos outros. 

• Manifestar atitudes de tolerância, cooperação e partilha com sentido de 
liberdade e responsabilidade. 

• Respeitar o Ambiente. 
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2. Mais concretamente para os 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º e 11º anos, (PAFC) 

De acordo com os domínios da avaliação, todos os alunos deverão ser avaliados nas áreas de 
competências definidas no Perfil dos Alunos, de acordo com a tabela que se segue: 
 

Domínios Áreas de Competências 
Indicadores / 
Descritores 
Operativos 

Peso 
Relativo 

Conhecimentos 
e Capacidades 

Linguagens e textos 

De acordo 
com o Perfil 
dos Alunos à 

Saída da 
Escolaridade 
Obrigatória 
(anexo 1) 

De acordo 
com o peso 
registado 

nas tabelas 
do ponto 

2.2 

Informação e comunicação 

Raciocínio e resolução de problemas 

Pensamento Crítico e pensamento criativo 

Saber científico, técnico e tecnológico 

Sensibilidade estética e artística 

Consciência e domínio do corpo 

Atitudes e 
Valores 

Relacionamento Interpessoal 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Bem-estar, saúde e ambiente 
Tabela 8 – Áreas de competências de acordo com o perfil dos alunos 

 
3. CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 

Nos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, a Cidadania e Desenvolvimento  constitui-se como uma disciplina 
autónoma, objeto de avaliação própria, mas, também, como um espaço potenciador da valorização de 
uma abordagem de natureza interdisciplinar, devendo mobilizar os contributos de diferentes 
componentes de currículo ou de formação, áreas disciplinares, disciplinas ou unidades de formação de 
curta duração, com vista ao cruzamento dos respetivos conteúdos com os temas da estratégia de 
educação para a cidadania da escola, através do desenvolvimento e concretização de projetos pelos 
alunos de cada turma. Neste entendimento, e como disciplina base nos domínios de autonomia 
curricular (DAC) foram definidas as competências, as dimensões e respetivas ponderações, a serem 
respeitados pelos docentes da disciplina e pelos docentes de cada conselho de turma, que se refletem 
na tabela seguinte: 
 

Competências Dimensões/Descritores Quem Avalia Ponderação 

Pessoais e Sociais 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento Interpessoal 
Atitude Cívica Individual 
Relacionamento Social e Intercultural 

Docente de 
Cidadania e 

Desenvolvimento 
40% 

Pensamento Crítico 
e Criativo 

Tomada de decisão 
Capacidade de utilizar instrumentos para 
pesquisar, descrever, avaliar 
Mobilizar informação de forma critica e 
autónoma 
Atitude de Inovação 
Articulação de diferentes conhecimentos 
para pensar criticamente 
Argumentação 
Avaliar criticamente o trabalho 

Todos os docentes 
do Conselho de 

Turma 

20% 

Conhecimentos 
essenciais em cada 
domínio da CD 

Conteúdos essenciais das componentes 
curriculares envolvidas no(s) projeto(s)  

20% 

No trabalho de 
Projeto 

Envolvimento na conceção, 
implementação, desenvolvimento e 
concretização do projeto 

20% 

Tabela 9 – Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento no 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico 
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No Ensino Secundário, a abordagem da Cidadania e Desenvolvimento é efetuada transversalmente no 
âmbito das diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular dos 10º e 11.º anos de escolaridade, 
dos temas e projetos selecionados, sob coordenação de um dos professores da turma. 
Não sendo objeto de avaliação sumativa, a avaliação dos alunos em todas as disciplinas deve, 
obrigatoriamente, integrar a sua participação nos projetos desenvolvidos no âmbito da estratégia de 
cidadania, concretizando-se, assim, os domínios de autonomia curricular. 
Neste entendimento foram definidas as competências, as dimensões e respetivas ponderações, a serem 
respeitadas pelos docentes de cada conselho de turma, que se registam nas tabelas seguintes: 
 

Competências Dimensões/Descritores Contexto de 
Operacionalização 

Pessoais e Sociais 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento Interpessoal 
Atitude Cívica Individual 
Relacionamento Social e Intercultural 

Atitudes e Valores 
(15% ou 10%) 

Pensamento Crítico 
e Criativo 

Tomada de decisão 
Capacidade de utilizar instrumentos para pesquisar, 
descrever, avaliar 
Mobilizar informação de forma critica e autónoma 
Atitude de Inovação 
Articulação de diferentes conhecimentos para 
pensar criticamente 
Argumentação 
Avaliar criticamente o trabalho 

Conhecimentos e 
Capacidades 

 
(85% ou 90%) 

Conhecimentos 
essenciais em cada 
domínio da CD 

Aprendizagens essenciais das componentes 
curriculares envolvidas no(s) projeto(s) 

No trabalho de 
Projeto 

Envolvimento na conceção, implementação, 
desenvolvimento e concretização do projeto 

Tabela 10 – Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento no Ensino Secundário Cursos Científico-humanísticos 
(10 e 11.º anos) 

 
Competências Dimensões/Descritores Contexto de 

Operacionalização 

Pessoais e Sociais 

Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento Interpessoal 
Atitude Cívica Individual 
Relacionamento Social e Intercultural 

Atitudes e Valores 
(20% ou 15%) 

Pensamento Crítico 
e Criativo 

Tomada de decisão 
Capacidade de utilizar instrumentos para 
pesquisar, descrever, avaliar 
Mobilizar informação de forma critica e 
autónoma 
Atitude de Inovação 
Articulação de diferentes conhecimentos 
para pensar criticamente 
Argumentação 
Avaliar criticamente o trabalho 

Conhecimentos e 
Capacidades 

 
(80% ou 85%) 

Conhecimentos 
essenciais em cada 
domínio da CD 

Aprendizagens essenciais das 
componentes curriculares envolvidas no(s) 
projeto(s) 

No trabalho de 
Projeto 

Envolvimento na conceção, 
implementação, desenvolvimento e 
concretização do projeto 

Tabela 11 – Avaliação de Cidadania e Desenvolvimento no Ensino Secundário Cursos Profissionais 
(10.º e 11.º anos) 

Nos ensinos básico e secundário, os critérios específicos de avaliação no âmbito da Cidadania e 
Desenvolvimento serão elaborados pelos respetivos conselhos de turma em função dos temas e dos 
projetos a serem desenvolvidos.  
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4. Instrumentos de registo da Avaliação  

O alargamento do currículo às várias dimensões do indivíduo, a necessidade de individualizar e 
democratizar o ensino, a ênfase dada aos processos e às aprendizagens, a necessidade de se garantir, a 
todos, o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no seu processo de formação, aconselham 
que se estruture a avaliação através de diversas formas de registos ou instrumentos de avaliação 
(adaptado de: ”Pensar avaliação, melhorar a aprendizagem”, 1994). 
Estes instrumentos devem, por um lado, permitir aos professores o apoio na planificação do ensino, 
fornecer informações sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos e diminuir as dificuldades na 
tomada de decisões; por outro lado, devem apoiar os alunos na identificação dos seus progressos e 
dificuldades. A avaliação serve para a orientação educativa, para a autorregulação, dos alunos e 
professores, para o controlo das metas, para a reformulação das metodologias, para dar indicadores – 
onde se situam face aos conhecimentos e às capacidades a adquirir e atitudes a desenvolver. 
 
Neste sentido, 

4.1. Educação Pré-Escolar 

De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos 
de observação e registo diversificados, tais como: observação; entrevistas; abordagens narrativas; 
fotografias; gravações áudio e vídeo; registos de autoavaliação; Portefólios construídos com as crianças; 
questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos. 
 

4.2. Ensino Básico e Ensino Secundário 

No entendimento de que todas as atividades que os alunos realizam ao longo do seu percurso devem 
ser avaliadas, sem demasiado esforço, torna-se necessário utilizar métodos de avaliação diversificados e 
adequados às diversas situações de aprendizagem, quer realizadas em grupo, em pares ou em trabalho 
autónomo. 
Os critérios, qualitativos e quantitativos, usados pelos professores nos diferentes instrumentos de 
avaliação, devem ser o mais transparentes possível, para os alunos e encarregados de educação 
saberem o significado das informações e conseguirem situar-se claramente no percurso educativo de 
modo a permitir rever e melhorar o processo de trabalho de todos os intervenientes. 
 

1. Para a escolha dos métodos e instrumentos de avaliação apresenta-se aqui um repositório 
para a avaliação das mais diversas áreas de competências a partir de diferentes situações de 
aprendizagem, versando a avaliação de conhecimentos, capacidades e atitudes: 

Questões orais Testes Exposição coletiva 
Leitura e interpretação de 
textos 

Questionário escrito Trabalhos de grupo Exposição Oral 
Discussão e debate de 
temas 

Construção de tabelas e 
gráficos 

Observação estruturada 
das intervenções dos 
alunos 

Comentário Crítico 
Atividades Físicas, de 
Expressão Plástica, de 
expressão musical 

Trabalhos Práticos (de 
aplicação, Laboratoriais, 
Manuais e outros) 

Trabalhos escritos 
(Fichas, Relatórios, 
Apresentação de 
Projetos) 

Registo de um vídeo de 
um debate e /ou de uma 
entrevista 

Respostas a questionários 

Produção de textos criativos 
Registo de uma 
observação 

Portefólio ou dossier do 
aluno 

Projeto Individual de 
Trabalho 

Tabela 12 – Repositório de métodos e instrumentos de avaliação 
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Procedimentos: 

2. É obrigatória a utilização de um mínimo de quatro instrumentos de avaliação para cada 
processo avaliativo a serem definidos e aferidos pelos grupos disciplinares / conselho de ano. 

3. Os alunos deverão ser informados em tempo útil do seu processo avaliativo e os docentes 
deverão, de forma contínua, dar feedback sobre os seus desempenhos. 

4. É obrigatória a entrega dos instrumentos de avaliação, ou dados a conhecer, com as devidas 
orientações para a melhoria do processo de aprendizagem. 

5. O resultado de cada processo avaliativo deve ser dado sempre a conhecer aos alunos e, 
obrigatoriamente, antes de cada momento de avaliação sumativa. 

6. Só por motivo excepcional, devidamente justificado em conselho de turma, os resultados das 
provas de avaliação podem ser entregues e/ou dados a conhecer aos alunos, num período 
letivo diferente. 

7. No Ensino Secundário, a avaliação atribuída aos instrumentos de avaliação em termos 
qualitativos e/ou quantitativos e, neste caso, é expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

8. No Ensino Básico será atribuída uma menção qualitativa a todos os instrumentos de 
avaliação no 1.º Ciclo e, nos 2.º e 3.º ciclos, qualitativa e quantitativa com base numa escala 
percentual de 0 a 100. 

9. A menção qualitativa a atribuir deverá refletir um juízo globalizante das aprendizagens e um 
registo orientador da autorregulação face ao desempenho demonstrado. 

10.  Os resultados de todos os instrumentos de avaliação deverão ser dados a conhecer aos 
alunos promovendo-se uma prática constante de autoavaliação e de feedback do professor. 

11. Todos os docentes deverão entregar ao Diretor de Turma, pelo menos uma vez por período, 
uma informação sobre o processo de avaliação dos seus alunos. 

 

5. Modalidades de Avaliação 

 

5.1. Avaliação Formativa 

Tal como referido no ponto 1.4, a avaliação formativa assume um papel primordial na avaliação dos 
alunos e assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha 
de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, 
permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades 
legalmente autorizadas, obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao 
ajustamento de processos e estratégias. Gera e determina a adoção de medidas pedagógicas 
adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver, tendo por referência o 
perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais e o projeto de 
cidadania definido no agrupamento. 

 

5.3. Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global - decorrente da sua natureza 
globalizante - sobre a aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 
certificação. No Ensino Básico dá origem a uma tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno 
- sobre a transição, aprovação de final de ciclo, reorientação do percurso educativo do aluno ou 
conclusão do ensino básico; no ensino secundário conduz à tomada de decisão, no âmbito da 
classificação e da aprovação em cada disciplina, módulo ou UFCD, quanto à progressão nas 
disciplinas não terminais, à transição para o ano de escolaridade subsequente, à admissão à 
matrícula e à conclusão do nível secundário de educação. 
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 Avaliação Sumativa Interna do Ensino Básico e Orientações sobre a 
Progressão/Retenção dos alunos 

 

A avaliação sumativa interna é realizada pelos professores titulares de turma no 1.º ciclo e pelo 
conselho de turma, nos restantes ciclos, no final de cada período letivo; 

A classificação interna final anual de cada disciplina é atribuída no final do 3.º período e, no ensino 
básico, tem as seguintes finalidades: 

a) Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada pelo aluno ao longo 
do ano letivo; 

b) Decisão sobre a transição de ano ou aprovação de final de ciclo; 

c)   Verificação das condições de admissão às provas finais do 3.º ciclo (9.º ano). 

 

1. No 1.º Ciclo do ensino básico em todos os períodos letivos e anos de escolaridade, a informação 
resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa de 
Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma 
apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a 
melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  

2. Nos 2.º e 3.º ciclos – expressa-se numa escala de 1 a 5 em todas as disciplinas e nos três períodos 
letivos devendo ser acompanhada de uma apreciação descritiva global sobre a evolução da 
aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar. 

3. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente 
dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

4. A avaliação sumativa interna das disciplinas organizadas em regime semestral, processa-se do 
seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1º semestre e no 
final do 3º período; 

b) A classificação atribuída no 1º semestre fica registada em ata e, à semelhança das 
classificações das outras disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de turma de avaliação 
no final do 3º período. 

5. As decisões de transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o ciclo subsequente 
revestem caráter pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular de turma, no 1.º ciclo, 
e o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as 
aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus estudos. 

6. Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens essenciais que, fundamentadamente, 
comprometam o seu prosseguimento de estudos com sucesso, o professor titular de turma, no 
1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, exceto no 1.º ano de escolaridade em que não há lugar a 
retenção, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a 
retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade. 

7. Nos 5.º, 7.º e 8.º anos, por uma questão de equidade, estabelece-se como orientação que a 

retenção se processe quando o aluno obtiver três classificações inferiores a 3, se nelas estiverem 

incluídas, cumulativamente, as disciplinas de Português e Matemática. Assim, poderão transitar 

os alunos com 3 classificações inferiores a 3, desde que não, cumulativamente, a Português e 

Matemática. 

No 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º anos, estabelece-se como orientação que a retenção se processe 

quando o aluno obtenha menção de Insuficiente, cumulativamente, a Português e Matemática. 

O Professor Titular de Turma e o Conselho de Turma, no entanto, são soberanos na sua decisão e 

podem, fundamentando a sua resolução, (aluno com várias retenções, aluno com idade superior à 
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média, aluno a ser encaminhado para um percurso alternativo, …) transitar um aluno fora deste 

enquadramento. 

8. Nos 4.º e 9º anos de escolaridade, a decisão de não progressão/não aprovação será tomada de 
acordo com o ponto 6 do artigo 21º do Despacho normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril. No 6.º ano 
a decisão de progressão / não progressão será tomada de acordo com o artigo 32.º da Portaria n.º 
223-A/2018, de 3 de agosto. 
“No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a avaliação sumativa, incluindo, quando 
aplicável, as provas de equivalência à frequência e as provas finais, o aluno não progride e obtém 
a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes condições: 

a) 1.º ciclo 
a. Menção Insuficiente nas disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 
b. Menção de Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas. 

b) 2.º e 3.º ciclos 
a. classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 
b. classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas.  

9. Em situações em que o aluno não desenvolva as aprendizagens essenciais definidas para o ano de 
escolaridade que frequenta e que condicionem o sucesso do seu percurso, o professor titular de 
turma, no 1º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, 
deve traçar e aplicar medidas necessárias à promoção do sucesso escolar que contribuam para 
colmatar as dificuldades detetadas no percurso escolar do aluno, através da elaboração de um 
plano de medidas de apoio pedagógico com recurso às medidas de promoção do sucesso que 
integram o Plano de Ação Estratégica (PAE) de promoção de sucesso do Agrupamento. 

10. A decisão de retenção de um aluno só pode ser tomada após a aplicação do Plano de Medidas de 
Apoio Pedagógico referido no ponto anterior.  

11. Em caso de retenção, compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e ao conselho de turma, 
nos 2º e 3º ciclos, identificar as aprendizagens não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser 
tomadas em consideração na elaboração do plano da turma em que o referido aluno venha a ser 
integrado no ano escolar subsequente. 

12. Um aluno retido nos 2º ou 3º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por 
decisão da diretora, sob proposta do professor titular de turma. 

13. A disciplina de Educação Moral e Religiosa, a disciplina de oferta complementar, nos três ciclos do 
ensino básico, e as Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, não são consideradas 
para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. 

 
 

Avaliação Sumativa Interna do Ensino Secundário Cursos Científico-
Humanísticos e Orientações sobre a Progressão/Retenção dos alunos 

Conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da aprovação em cada disciplina, quanto 
à progressão nas disciplinas não terminais, à transição para o ano de escolaridade subsequente, à 
admissão à matrícula e à conclusão do nível secundário de educação. 
Em todas as disciplinas constantes dos planos de estudo a avaliação expressa-se na atribuição de 
uma classificação na escala de 0 a 20 valores. 

Exceciona-se a Cidadania e Desenvolvimento que, em caso algum, é objeto de avaliação sumativa. 
 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente 
dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

1. No 10º e 11.º anos, e no final do 3º período, depois de devidamente analisada e ponderada a 
situação de cada aluno, e se concluir pela sua não aprovação, o conselho de turma deverá 
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discutir apenas o caso dos alunos cuja progressão possa resultar da alteração somente de um 
valor na classificação de frequência de uma das disciplinas, quando entender estarem reunidas 
condições que suportem a sua decisão e daí resulte um benefício pedagógico para o aluno. 

2. No 12º ano, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de cada aluno, e se 
concluir pela sua não aprovação, o conselho de turma deverá discutir apenas os casos das 
disciplinas cuja conclusão ou admissão a exame esteja dependente da alteração de um valor a 
uma só disciplina.  

3. A decisão de aprovação, progressão e retenção dos alunos do Ensino Secundário dos cursos 
científico-humanísticos será tomada de acordo com o estipulado no artigo 18º, secção III da 
Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto (12.º ano) e no artigo 30.º, subsecção III da Portaria n.º 
226-A/2018, de 7 de agosto (10.º e 11.º anos). 

 
 
 

Avaliação Sumativa Interna do Ensino Secundário dos Cursos Profissionais e 
Orientações sobre a progressão dos alunos 

1. A avaliação dos alunos incide sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver 
no âmbito das disciplinas das diferentes componentes, de acordo com os critérios e 
ponderações atrás definidas, e com os critérios específicos de cada disciplina por referência: 

a. Ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b.  Ao Perfil Profissional e referencial de formação de cada curso. 

2. No 3.º ano de formação, a avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo e/ou UFCD 
de uma disciplina, da responsabilidade do professor, e conclusão do conjunto de módulos de 
cada disciplina, em reunião do conselho de turma e expressa-se numa escala de 0 a 20 valores. 

3. No 1.º e 2.º anos de formação, a avaliação sumativa interna é da responsabilidade da Equipa 
Pedagógica, sob proposta do professor, e ocorre no final de cada período.  

4. Os momentos de realização da avaliação no final de cada módulo e/ou UFCD são acordados 
entre o professor e o aluno ou grupo de alunos, tendo em conta as realizações e os ritmos de 
aprendizagem dos alunos. 

5. A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, acompanhada de uma 
apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno. 

6. Exceciona-se a Cidadania e Desenvolvimento que, em caso algum, é objeto de avaliação 
sumativa. 

7. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 
nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas, módulos, 
UFCD e podem os projetos realizados neste âmbito serem desenvolvidos na Prova de Aptidão 
Profissional (PAP). 

8. O aluno pode requerer, nas condições fixadas no Regulamento Interno, a avaliação dos módulos 
não realizados. 

9. A avaliação sumativa interna incide ainda sobre a formação em contexto de trabalho e integra, 
no final do último ano do ciclo de formação, uma PAP, regulamentos estes que integram o 
Regulamento Interno do Agrupamento. 

10. O conselho de turma de avaliação reúne, pelo menos, três vezes em cada ano letivo para: 
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a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor tendo em conta as 

informações que a suportam e a situação global do aluno, bem como, deliberar sobre a 
classificação final a atribuir – 1.º e 2.º anos de formação; 

b) Proceder à avaliação qualitativa do perfil de progressão de cada aluno e da turma, através 
da elaboração de um relatório descritivo sucinto que contenha, nomeadamente, referência 
explícita a parâmetros como a capacidade de aquisição e de aplicação de conhecimentos, 
de iniciativa, de autonomia, de criatividade, de comunicação, de trabalho em equipa e de 
cooperação, de articulação com o meio envolvente e de concretização de projetos; 

c) Elaborar uma síntese das principais dificuldades evidenciadas por cada aluno, com 
indicações relativas a atividades de recuperação e ou enriquecimento, a anexar ao relatório 
descritivo; 

d) Identificar o perfil da evolução dos alunos, fundamentado na avaliação de cada módulo e 
na progressão registada em cada disciplina, a anexar ao relatório descritivo. 

11. O relatório, assim como os anexos, será entregue aos alunos ou encarregados de educação após 
a reunião do conselho de turma. 

Aprovação e Progressão 

12. A aprovação em cada disciplina depende da obtenção em cada um dos respetivos módulos e/ou 
UFCD de uma classificação igual ou superior a 10 valores. Contudo, a publicação em pauta da 
classificação de cada módulo e/ou UFCD só tem lugar quando o aluno atingir, nesse módulo 
e/ou UFCD, a classificação mínima de 10 valores. A aprovação na FCT e na PAP depende da 
obtenção de uma classificação final igual ou superior a 10 valores em cada uma delas. 

13. O aluno não poderá apresentar a defesa da PAP, sem que tenha pelo menos, dois terços do total 
de módulos com aproveitamento, à data de entrega do relatório.  

14. O aluno não poderá ser admitido à formação em contexto de trabalho, sem que tenha pelo 
menos, dois terços do total de módulos e/ou UFCD das disciplinas da componente da formação 
técnica com aproveitamento à data.  

15. As modalidades especiais de progressão, assim como a realização das recuperações modulares, 
encontram-se descritas nos artigos 84.º e 85.º do RI. 

 
 

Avaliação Sumativa Interna dos alunos do Curso de Educação e Formação (CEF) 
e Orientações sobre a progressão dos alunos 

A avaliação é formativa e contínua e reveste-se de um carácter regulador, proporcionando um 
reajustamento do processo de ensino aprendizagem e a delineação de estratégias diferenciadas de 
recuperação, que permitem a apropriação, pelos alunos, de métodos de estudo e de trabalho, 
facultando o desenvolvimento de atitudes e de capacidades, facilitadoras de uma maior autonomia 
na realização das aprendizagens. 

Avaliação das Componentes de formação Escolar  

1. A avaliação realiza-se por disciplina ou domínio e por componente de formação e expressa-se 
numa escala de 1 a 5, incluindo a componente transversal da Cidadania e Desenvolvimento. 

2. Compete à equipa pedagógica a organização, realização e avaliação do curso, nomeadamente a 
articulação interdisciplinar, o acompanhamento sistemático do percurso formativo dos alunos, 
promovendo o seu sucesso educativo. 

3. Detetadas dificuldade na aprendizagem e diagnosticadas as causas efetivas de insucesso, a 
equipa pedagógica deve propor estratégias de recuperação mais ajustadas, tais como: 
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a. Definição de um programa de recuperação assente na intensificação do processo 
individualizado de acompanhamento, bem como na definição e desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas diferenciadas;  

b. Realização de um processo de reorientação, por manifesto desinteresse ou inaptidão do 
aluno para prosseguir o curso escolhido.  

4. As reuniões de avaliação das componentes escolares ocorrem, em cada ano de formação, em 
três momentos sequenciais, coincidentes com os períodos de avaliação estabelecidos no 
calendário escolar. 

Avaliação da Componente de formação Prática  

1. A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da formação 
Prática em Contexto de Trabalho (FCT) e da Prova de Avaliação Final (PAF), com ponderação de 
70% e 30%, respetivamente, numa escala de 1 a 5. 

2. A avaliação na FCT é contínua e formativa. 

3. O desenvolvimento da FCT é acompanhado por um registo de assiduidade e avaliação a enviar, 
semanalmente, ao professor acompanhante, pelo monitor da entidade enquadradora. 

Progressão e Conclusão do curso 

1. Nos cursos de tipo 2, a avaliação processa-se em momentos sequenciais predefinidos, ao longo 
do curso, não havendo lugar a retenção. 

2. No caso de o aluno não ter obtido aproveitamento na componente de formação tecnológica, 
não frequentará a componente de formação prática, nem realizará a prova de avaliação final. 

3. Para conclusão com aproveitamento do curso, os alunos/formandos terão de obter uma 
classificação final igual ou superior a nível 3 em todas as componentes de formação e na prova 
de avaliação final. 
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6. Critérios de Avaliação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

Estas atividades fazem parte integrante das dinâmicas da Escola/Agrupamento e têm resultado de uma 
avaliação constante de adequação das ofertas quer ao seu público-alvo quer às linhas orientadoras do 
nosso Projeto Educativo. 

6.1. Enquadramento legal  

O desenvolvimento e avaliação das atividades de enriquecimento curricular regem-se pelo estabelecido 
no Decreto-Lei nº 139/2013, 5 de julho, e respetivas alterações, no Despacho Normativo nº 1-F/2016 e 
na Portaria nº 644-A/2015. 

6.2. Modalidade de avaliação 

A avaliação dos alunos inscritos nas Atividades de Enriquecimento Curricular é trimestral e expressa-se 
de forma qualitativa através da atribuição das seguintes menções: Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito 
Bom.  

A avaliação é da responsabilidade do Técnico das AEC que, em articulação com o professor titular de 
turma, preenche o registo de avaliação no Programa Inovar Alunos, que é entregue ao Encarregado de 
Educação em sede de reunião a realizar no final de cada período.  

6.3.  Os Critérios de avaliação relativos ao Domínio Conhecimento e Capacidades e 

respetiva distribuição percentual foram definidos e constam da tabela seguinte. 

Expressão Musical Fator de Ponderação 

Entoação/criação de canções, rimas e lengalengas 20% 

 
70% 

Acompanhamento gestual de canções e percussão corporal 20% 

Exploração de sons através de instrumentos simples 20% 

Memorização auditiva 10% 

Arte, Movimento e Drama Fator de Ponderação 

Manifestação de destreza manual 20% 

 
70% 

Aplicação adequada de materiais e técnicas 20% 

Criatividade e sensibilidade estética 10% 

Expressividade do corpo e voz 20% 

Atividade Lúdico-Desportiva Fator de Ponderação 

Aquisição/desenvolvimento de noções essenciais 20% 

 
70% 

Coordenação motora geral 20% 

Participação adequada nos exercícios/jogos  20% 

Realização habilidades básicas com correção de movimentos 10% 

Tecnologias Digitais Fator de Ponderação 

Aquisição/desenvolvimento das competências básicas em TIC 20% 

 
70% 

Aplicação de conhecimentos a novas situações 20% 

Utilização adequada dos equipamentos 10% 

Conhecimento dos requisitos básicos de utilização da Internet 20% 

Tabela 13 – Critérios de Avaliação nas Atividades de Enriquecimento Curricular no domínio dos conhecimentos e 
capacidades 

 

6.4.  Foram definidos os Critérios de avaliação do Domínio Pessoal e Social, transversal a todas as 

AEC, assim como a respetiva distribuição percentual que constam da tabela seguinte. 

Domínio Pessoal e Social Fator de Ponderação 

Assiduidade 10% 
 

30% 
Comportamento e atitudes 10% 

Participação nas atividades propostas 10% 

Tabela 14 – Critérios de Avaliação nas Atividades de Enriquecimento Curricular no domínio Pessoal e Social  



 

 AE Soares Basto 
Critérios Gerais de Avaliação P

ág
in

a2
1

 

 

7. Critérios de Avaliação dos Alunos com Medidas de Suporte à Aprendizagem e 
à Inclusão 

No sentido de assegurar a todos os alunos o direito à participação no processo de avaliação previsto 

no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, a escola deve, de acordo com as 

necessidades de cada aluno, proceder às adaptações ao processo de avaliação constantes no 

referido artigo e Decreto-Lei. 

As adaptações ao processo de avaliação são definidas no Relatório Técnico-Pedagógico e Programa 

Educativo Individual, de acordo com o nível de intervenção das medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão aplicadas. 

A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos com necessidade de medidas de suporte 

à aprendizagem e à inclusão, no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/ 2018, de 6 de julho, materializa-se de 

acordo com o nível de ensino em que se encontram, conforme o previsto no n.º 1 do artigo 28.º do 

Decreto-Lei n.º 55/ 2018, de 6 de julho. 

As adaptações usadas no processo de avaliação sumativa devem ser coerentes com as usadas no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão realiza -se nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 55/2018 e respetivas portarias. 

A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

realiza-se nos termos definidos no Relatório Técnico-Pedagógico e no Programa Educativo 

Individual. 

 

 
 
Documento aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 5 de setembro de 2019. 
 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico, 
 
 

Maria José Cálix 


