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1. PREÂMBULO 

“A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da 

aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de 

intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os 

desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. Enquanto processo regulador do 

ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as 

aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.”  

(Cf. Art.º 22.º, ponto 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) 

A assunção de princípios, valores e áreas de competências para o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas pedagógicas e didáticas de forma a 

adequar a globalidade da ação educativa às finalidades do perfil de competências dos alunos.  

Apresentam-se, de seguida, um conjunto de ações relacionadas com a prática docente e que são 

determinantes para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos:  

 abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas 

presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e 

geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e recursos diversificados;  

 organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de 

trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, 

atividades de observação, questionamento da realidade e integração de saberes;  

 organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a 

integração e troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a 

realização de projetos intra ou extraescolares;  

 organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das 

tecnologias da informação e comunicação;  

 promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades que 

permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e 

tomar decisões com base em valores;  

 criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e 

responsavelmente;  

 valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, 

incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na comunidade.” 



Critérios Gerais de Avaliação/AECC  5/24 

(cf. Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho.) 

De acordo com a legislação em vigor, o regime de avaliação e certificação de aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos afirma-se como elemento integrante e regulador de todo o processo 

de ensino e de aprendizagem, sendo fundamental estabelecer referenciais comuns no 

Agrupamento – os critérios gerais de avaliação dos conhecimentos, capacidades e atitudes.  
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2. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Sem prejuízo do vigente no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, na sua redação atual, assim 

como o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e o Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de 

abril e as Portarias n.º 223 – A/2018, de 3 de agosto e 226-A/2018, de 7 de agosto, realçam-se 

os seguintes princípios orientadores: 

 Promoção da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem; 

 Garantia de uma escola inclusiva, que promove igualdade e a não discriminação; 

 Coerência na sequencialidade entre os três ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário; 

 Crescente valorização da identidade do ensino secundário, promotor da consecução da 

escolaridade obrigatória e inserção no mundo do trabalho, ou prosseguimento de 

estudos; 

 Promoção do rigor da avaliação, valorizando os resultados escolares e reforçando a 

avaliação sumativa externa no ensino básico; 

 Favorecimento da integração das dimensões teórica e prática dos conhecimentos, 

através da valorização da aprendizagem experimental; 

 Assunção das artes, das ciências e tecnologias, do desporto e das humanidades como 

componentes estruturantes da matriz curricular das diversas ofertas educativas e 

formativas; 

 Valorização do trabalho colaborativo e interdisciplinar; 

 Enriquecimento da aprendizagem através de atividades sustentadas pelo Projeto 

Educativo; 

 Transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da clarificação e da 

explicitação dos critérios adotados; 

 Caráter sistemático, contínuo e participado do processo avaliativo; 

 Valorização da língua e da cultura portuguesas, bem como das línguas estrangeiras; 

 Utilização das tecnologias de informação e comunicação nas diversas componentes 

curriculares; 

 Valorização da evolução do aluno, nomeadamente ao longo de cada ciclo. 

As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em 
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língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem 

objeto de avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios específicos das mesmas. 
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3. AVALIAÇÃO 

3.1. AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e 

projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas. As áreas de 

conteúdo são curriculares e não disciplinares e articulam-se de forma transversal. 

A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa e é um 

processo contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo 

definidos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar; 

 Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo diversificados que 

lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança, ao 

longo da frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo 

preconizadas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar; 

 Valorização dos progressos da criança. 

O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, contém a 

informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução e os progressos 

realizados. No final de cada período, é feita uma avaliação formativa descritiva que é dada a 

conhecer aos pais, presencialmente, e arquivada no processo individual do aluno. 

3.2.  AVALIAÇÃO NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

3.2.1. MODALIDADES DA AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens realizada nas disciplinas que integram os planos de estudo do 

ensino básico e secundário compreende as modalidades de avaliação formativa e de avaliação 

sumativa. 

3.2.1.A. AVALIAÇÃO FORMATIVA 

A avaliação é sustentada por uma dimensão formativa que se assume como principal 

modalidade de avaliação. Permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos 

domínios curriculares, fundamentando o apoio às aprendizagens, nomeadamente à 

autorregulação dos percursos dos alunos em articulação com dispositivos de informação 

dirigidos aos encarregados de educação. 
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A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, devendo recorrer a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das 

aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo aos professores, aos alunos, aos 

encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento 

de processos e estratégias. 

A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e à 

aprendizagem a desenvolver. 

3.2.1.B. AVALIAÇÃO SUMATIVA 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. Realiza- se no final 

de cada período letivo, informando alunos e encarregados de educação sobre o estado de 

desenvolvimento das aprendizagens. No final do ano letivo, dá origem a uma tomada de 

decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo dos alunos. Pode 

processar-se ainda através da realização de provas de equivalência à frequência. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, 

nomeadamente dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) são consideradas na avaliação das 

respetivas disciplinas.  

3.2.1.C. AVALIAÇÃO EXTERNA 

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico e secundário, da responsabilidade dos 

serviços ou organismos do Ministério da Educação, compreende as Provas de aferição, as 

Provas finais do ensino básico e os Exames finais nacionais.  

As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, realizam-se no final do 2.º, do 5.º e 

do 8.ºanos de escolaridade. Permitem acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas 

diferentes áreas, providenciando informação regular acerca do desempenho dos alunos à 

escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos próprios alunos e potenciar uma 

intervenção pedagógica atempada. 

As Provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são 

considerados na classificação final da disciplina.  

As Provas finais do ensino básico e os Exames finais nacionais visam avaliar o desempenho dos 

alunos, certificar a conclusão do ensino básico e/ou secundário e criar a possibilidade de 

prosseguimento de diferentes percursos escolares. Estas provas/exames complementam o 
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processo de avaliação sumativa, sendo o resultado das mesmas considerado para o cálculo da 

classificação final de disciplina. 

3.2.2. EXPRESSÃO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Os resultados da avaliação do domínio cognitivo expressam-se nos instrumentos de registo e 

nos diferentes graus de ensino, de acordo com as seguintes orientações. 

3.2.2.A. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 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, 

referindo áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo 

de avaliação.  

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no primeiro 

e segundo períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva. 

3.2.2.B. 2.º E 3.º CICLOS 

Nas disciplinas, a informação resultante da avaliação sumativa conduz à atribuição de uma 

classificação, numa escala de níveis de 1 a 5, a qual pode ser acompanhada, sempre que se 

considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. Os níveis 1 e 2 

consideram-se negativos e os níveis 3, 4 e 5 positivos. 

A classificação obtida nos diferentes instrumentos de avaliação (testes escritos e/ou práticos; 

provas orais ou outros) é apresentada de acordo com a seguinte terminologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menção Classificação (%) Nível 

Insuficiente 
0 – 19 1 

20 -49 2 

Suficiente 50 – 69 3 

Bom 70 – 89 4 

Muito Bom 90 – 100 5 
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Nas disciplinas de organização semestral a avaliação sumativa processa-se do seguinte modo:  

 para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 1.º semestre 

e no final do ano letivo;  

 a classificação atribuída no 1.º semestre fica devidamente arquivada e, à semelhança 

das classificações das restantes disciplinas, está sujeita a aprovação do conselho de 

turma de avaliação, no final do ano letivo. 

3.2.2.C. ENSINO SECUNDÁRIO 

No ensino secundário, a classificação a inscrever nos instrumentos de avaliação dos alunos é 

quantitativa, expressa numa escala de zero a vinte valores, arredondado às décimas, podendo ou 

não ser acompanhada das menções descritiva e/ou qualitativa, devendo respeitar-se as 

seguintes correspondências.  

 

Classificação (valores) Menção 

0 – 9,4 Insuficiente 

9,5 – 13,4 Suficiente 

13,5 – 17,4 Bom 

17,5 - 20 Muito Bom 

 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a 

participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito registada no certificado do aluno. 

3.2.2.D. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS –  ALUNOS QUE USUFRUEM DE ADAPTAÇÕES 

CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. 

“As escolas devem incluir nos seus documentos orientadores as linhas de atuação para a criação 

de uma cultura de escola onde todos encontrem oportunidades para aprender e as condições 

para se realizarem plenamente, respondendo às necessidades de cada aluno, valorizando a 

diversidade e promovendo a equidade e a não discriminação no acesso ao currículo e na 

progressão ao longo da escolaridade obrigatória.” 

Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 
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A avaliação e progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico 

(RTP) e no programa educativo individual (PEI). 

Assim, no 1.º ciclo do ensino básico, designadamente nas disciplinas do currículo comum, bem 

como nas áreas substitutivas das mesmas, a avaliação expressa-se numa menção qualitativa 

(Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução das aprendizagens do aluno. Nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), a 

avaliação expressa-se através de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens 

do aluno.  

No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as 

disciplinas do currículo comum acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

das aprendizagens do aluno. Nas áreas substitutivas das disciplinas curriculares (se aplicável), a 

avaliação materializa-se numa menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno. Nas 

AEC, a avaliação expressa-se através de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno.  

No ensino secundário, a avaliação expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, em todas as 

disciplinas do currículo comum acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

das aprendizagens do aluno. Nas áreas substitutivas das disciplinas curriculares (se aplicável), a 

avaliação materializa-se numa menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente, Insuficiente) 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno. Nas 

AEC, a avaliação expressa-se através de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno. 

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de 

cada período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível, 

em reunião presencial, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do 

aluno. 

No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de certificado e diploma 

de conclusão da escolaridade obrigatória. No caso dos alunos que seguiram o percurso escolar 

com adaptações curriculares significativas, do certificado deve constar o ciclo ou nível de ensino 

concluído e a informação curricular relevante do programa educativo individual, bem como as 

áreas e as experiências desenvolvidas ao longo da implementação do plano individual de 

transição. 
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4. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e 

temas assume nas aprendizagens essenciais em consonância com as áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

No que concerne à avaliação dos conhecimentos e das capacidades, em cada disciplina/área 

disciplinar serão integrados descritores de desempenho de acordo com a especificidade de cada 

uma. 

No que concerne à avaliação das atitudes, serão tidos em conta descritores de desempenho 

comuns a todos os graus de ensino e áreas disciplinares, a saber:  

 Cumprimento de normas de funcionamento estabelecidas; 

 Colaboração nas atividades de grupo; 

 Manifestação de sentido crítico e respeito por opiniões e decisões; 

 Demonstração de interesse, empenho e iniciativa; 

 Revelação de autonomia na realização das tarefas. 

4.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Atendendo às especificidades das disciplinas que compõem os vários departamentos, foram 

aprovados os seguintes critérios de avaliação para este agrupamento: 

NÍVEL DE 
ENSINO 

 
DEPARTAMENTO 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA 

 

 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

 

Pré - 
escolar 

Departamento 
do Pré - escolar 

 
 
Área de Formação Pessoal e 
Social 

 - Construção da identidade e auto-estima 
- Independência e autonomia 
- Consciência de si como aprendente 
- Convivência democrática e cidadania 

 
Área de Expressão e 
Comunicação   

- Educação física 
- Educação artística 
- Linguagem oral e abordagem à escrita 
- Matemática 

 
Área do Conhecimento do 
Mundo 

- Introdução à metodologia científica 
- Abordagem às ciências 
- Mundo tecnológico e utilização das 
tecnologias 
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4.2. ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 
NÍVEL DE 
ENSINO  

 
DEPARTAMENTO 
CURRICULAR DISCIPLINA/ÁREA 

DIMENSÃO 
Conhecimentos e Capacidades 

(%) 
Atitudes 

(%) 

 

 

1º CICLO 

 

 

1º Ciclo 

Português, Matemática, Estudo do Meio e 
Inglês 

70 30 

Educação Artística (1º, 2º e 3º anos); 
Educação Física (1º, 2º e 3º anos); 
Educação para a Saúde e Segurança (1º, 
2º e 3º anos); 
Expressões artísticas e físico-motoras (4º 
anos); 
Educação para a Cidadania (4º anos); 
Apoio ao Estudo. 

 

60 

 

40 

Cidadania e Desenvolvimento 

55 45 

 

 

 

 

 

 

 

2º E 3º 

CICLOS 

 

Línguas 

Português 70 30 

Inglês e Francês 70 30 

Leitura recreativa 50 50 

 
 
Matemática e 
Ciências 
Experimentais 

Matemática 70 30 

Ciências Naturais 70 30 

Físico-Química 70 30 

TIC 70 30 

 
 
 
Ciências Sociais 
e Humanas 

História e Geografia de Portugal 
70 30 

História 70 30 

Geografia 70 30 

EMRC 60 40 

Cidadania e Desenvolvimento 55 45 

Expressões Ed. Física 70 30 

Ed. Musical 70 30 

Ed. Tecnológica 70 30 

Ed. Visual 70 30 

Educação Artística e Tecnológica 
70 30 

Expressão Plástica e Musical 70 30 
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SECUNDÁRIO 
 

Línguas Português 90 10 

Inglês 90 10 

 
 
Matemática e 
Ciências  
Experimentais 

Matemática 90 
10 

Matemática Aplicada às Ciências 
Experimentais (MACS) 

90 
10 

Física e Química A 90 
10 

Biologia 90 
10 

Biologia e Geologia 90 
10 

 
 

Ciências Sociais 
e Humanas 

 

Filosofia 90 
10 

Geografia A 90 
10 

História A 90 
10 

Psicologia A 90 
10 

Geografia C 90 
10 

Expressões Ed. Física 90 10 
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5. PERFIL GERAL DE APRENDIZAGENS 
Os descritores de desempenho das aprendizagens, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória são os que se apresentam de seguida:   

 

PERFIL DE APRENDIZAGENS  

Áreas de competências Descritores de desempenho 

Insuficiente 
Sufi- 

ciente 
Bom 

Muito 
bom 

Nível 1 
0-4 

valores 
 

Nível 2 
5-9 

valores 
 

Nível 3 
10-13 

valores 
 

Nível 4 
14-16 

valores 
 

Nível 5 
17-20 

valores 
 

A – Linguagem e textos 

 

- Utiliza de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas 
(língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à 
matemática e à ciência; 
- Aplica estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, 
em ambientes analógico e digital; 
- Domina capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, 
escrita, visual e multimodal. 
 

C
o

m
 m

u
it

a 
d

if
ic

u
ld

ad
e

 

C
o

m
 d

if
ic

u
ld

ad
e

 

Sa
ti

sf
at

o
ri

am
e

n
te

 

C
o

m
  f

ac
ili

d
ad

e
 

C
o

m
  b

as
ta

n
te

  f
ac

ili
d

ad
e

 

B – Informação e 
comunicação  

 

- Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar 
e mobilizar informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes 
documentais e a sua credibilidade; 
- Transforma a informação em conhecimento; 
- Colabora em diferentes contextos comunicativos de forma adequada e segura, 
utilizando diferentes tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras 
de conduta próprias de cada ambiente. 
 

C – Raciocínio e resolução 
de problemas  

 

- Interpreta informação, planeia e conduz pesquisas; 
- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas; 
- Desenvolve processos conducentes à construção de produtos e conhecimento, 
usando recursos diversificados. 
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D – Pensamento crítico e 
pensamento criativo  

 

- Pensa de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, 
analisando informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios 
implícitos ou explícitos, com vista à tomada de posição fundamentada; 
- Convoca diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando 
diferentes metodologias e ferramentas para pensar criticamente; 
- Prevê e avalia o impacto das suas decisões; 
- Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como 
resultado da interação com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes 
contextos e áreas de aprendizagem. 
 

E – Relacionamento 
interpessoal  

 

- Adequa comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e 
competição; 
- Trabalha em equipa e usa diferentes meios para comunicar presencialmente e em 
rede; 
- Interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumenta, negoceia e aceita 
diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar participar na 
sociedade. 
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F – Desenvolvimento 
pessoal e autonomia  

 

- Estabelece relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos; 
- Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências; 
- Consolida e aprofunda as competências que já possui, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 
- Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia. 
 

G – Bem-estar, saúde e 
ambiente 

 

- Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos 
hábitos quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na 
sexualidade e nas suas relações com o ambiente e a sociedade; 
- Compreende os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de 
comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente; 
- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando 
colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro 
sustentável. 
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H – Sensibilidade estética 
e artística 

 

- Reconhece as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações 
culturais; 
- Experimenta processos próprios das diferentes formas de arte; 
- Aprecia criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, 
pelo contacto com os diversos universos culturais; 
- Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e do património material e 
imaterial na vida e na cultura das comunidades. 

I – Saber científico, 
técnico e tecnológico  

 

- Compreende processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e 
a participação em fóruns de cidadania; 
- Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar produtos e sistemas; 
- Executa operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para 
atingir um objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando 
os meios materiais e técnicos à ideia ou intenção expressa; 
- Adequa a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos 
naturais, tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e 
aplicações práticas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais. 
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J – Consciência e domínio 

do corpo  

 

- Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, 
integradas nas diferentes circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo 
com o espaço; 
- Domina a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade, 
afinamento percetivo e estruturação espacial e temporal); 
- Ter consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e 
moral por forma a estabelecer consigo próprio e com os outros uma relação 
harmoniosa e salutar. 

 
Obs.: No 1º ciclo apenas deverão ser consideradas as descrições qualitativas do desempenho. 
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5. EFEITOS DA AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, TRANSIÇÃO E PROGRESSÃO. 

5.1.  NO ENSINO BÁSICO  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de 

cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo. 

No final de cada ano ou ciclo, a avaliação sumativa conduz a uma tomada de decisão sobre a 

progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno, devendo os professores 

titulares de turma ou os conselhos de turma tomar como referência o seguinte: 

 a decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, 

sendo a retenção considerada excecional. A decisão de retenção só pode ser tomada 

após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas 

medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

Após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que aplicável, a realização de 

provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais de ciclo, o aluno não 

progride e obtém a menção Não Aprovado (4.º, 6.º e 9.º anos) ou Não transitou (2.º, 3.º, 5.º, 7.º 

e 8.º anos) se estiver numa das seguintes condições:  

No 1.º ciclo, tiver obtido: 

 Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

 Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, 

menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar à retenção. 

A Oferta Complementar (Educação para a Saúde e Segurança, nos 1.º, 2.º e 3º anos, e Educação 

para a Cidadania no 4.º ano) e a disciplina de Educação Moral e Religiosa, não são consideradas 

para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. 

Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

 Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática, nos anos finais de ciclo; 

 Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas, nos restantes anos de 

escolaridade. 
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A avaliação na disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de 

transição de ano e aprovação de ciclo. 

5.2. NO ENSINO SECUNDÁRIO  

 A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final igual 

ou superior a 10 valores, não podendo a classificação de frequência no ano terminal das 

disciplinas plurianuais ser inferior a 8 valores. 

 A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação 

anual de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a 

mais de duas disciplinas. Para este efeito, são consideradas as disciplinas a que o aluno tenha 

obtido classificação inferior a 10 valores, sido excluído por faltas ou anulado a matrícula. Na 

transição do 11.º para o 12.º ano, para o mesmo efeito, são consideradas igualmente as 

disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano. 

A progressão nas disciplinas verifica-se sempre que a sua classificação anual de frequência é 

igual ou superior a 8 valores e desde que não se verifique uma situação de classificação inferior 

a 10 valores em dois anos curriculares consecutivos. Assim, os alunos que transitam para o ano 

seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou duas disciplinas progridem 

nesta(s) disciplina(s) desde que a(s) classificação(ões) obtida(s) não seja(m) inferior(es) a 8 

valores. 

Para os efeitos de transição de ano não é considerada a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa.  
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6. ENQUADRAMENTO LEGAL 

Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

Aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, que estabelece os direitos e os deveres do aluno dos 

ensinos básico e secundário e o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos 

restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação, revogando a Lei n.º 

30/2002, de 20 de Dezembro. 

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

Estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua 

conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, de modo a garantir que todos os 

alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem 

para alcançar as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho 

Aprova o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto 

Procede à regulamentação dos cursos científico-humanísticos, a que se refere a alínea a) do n.º 

4 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente dos cursos de 

Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e de Artes Visuais, 

tomando como referência a matriz curricular-base constante do anexo VI do mesmo decreto-

lei. Define ainda as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dos 

cursos previstos no número anterior, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, 

tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto 

Procede à regulamentação das ofertas educativas do ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 

7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, designadamente o ensino básico geral e os cursos 

artísticos especializados, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização 

do currículo dessas ofertas, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em 

vista o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Tomando como referência as 

matrizes curriculares-base dos cursos artísticos especializados constantes dos anexos IV e V do 

mesmo decreto-lei, estabelece ainda o regime destes cursos, designadamente nas áreas da 

dança, música e canto gregoriano, bem como as suas regras específicas de frequência e de 

matrícula. 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/AFC/dl_55_2018_afc.pdf
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Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual 

Estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa 

responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, 

através do aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade 

educativa. 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril (aplicável somente ao 4º ano)  

Regulamenta o regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos 

do ensino básico, bem como as medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser 

adotadas no acompanhamento e desenvolvimento das aprendizagens. 

Circular nº.: 4 /DGIDC/DSDC/2011 

Avaliação na Educação Pré-Escolar. 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar-2016 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EEspecial/dl_54_2018.pdf
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7. DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO A ALUNOS E PAIS/ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO  

Para dar cumprimento ao n.º 5 da Portaria n.º223-A/2018, de 3 de agosto, este documento será 

divulgado na página do Agrupamento e serão desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

 Cada diretor de turma deve, no início do ano letivo, informar os alunos e os 
pais/encarregados de educação acerca dos critérios gerais de avaliação. 
 

 Cada docente deve informar os alunos e os pais/encarregados de educação sobre os 
critérios específicos da sua disciplina.  

Aprovado por unanimidade em reunião do Conselho Pedagógico no dia 15 de Setembro de 

2020 (ata n.º 2/2020-21). 

 

S. Romão do Coronado, 15 de setembro de 2020 

 

O Diretor 

 

_______________________________  

Renato Jorge Cruz Carneiro 

 


