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1.  FINALIDADES DA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS   
 
A avaliação é um elemento integrante da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de 

informações destinadas a apoiar a tomada de decisões adequadas à promoção das aprendizagens. 

 

A avaliação tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica. 

 

A avaliação, sendo um elemento-chave de desenvolvimento do currículo, constitui um processo 

regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as 

aprendizagens desenvolvidas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

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

alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

 

Na avaliação, enquanto parte integrante do currículo, as técnicas, instrumentos e procedimentos 

devem ser diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao 

tipo de informação a recolher. 

 

As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, quer no âmbito da avaliação 

interna, da responsabilidade dos professores, dos órgãos de gestão pedagógica da escola ou de 

outras entidades legalmente autorizadas, quer no âmbito da avaliação externa, da responsabilidade 

dos serviços ou organismos do Ministério da Educação, prosseguem, de acordo com as suas 

finalidades, os seguintes objetivos: 

  - Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à 

melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 

- Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 

- Certificar as aprendizagens.  

 

A avaliação interna das aprendizagens compreende as seguintes modalidades: diagnóstica, formativa 

e sumativa e mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados.  

 

A avaliação dos alunos incide sobre o desenvolvimento das aprendizagens definidas no programa, 

nas metas curriculares e nas aprendizagens essenciais de cada área disciplinar e não disciplinar, de 

cada ciclo, tendo sempre em conta a concretização quer do Projeto Educativo quer do Plano 

Curricular de Turma. 

 

 
2. AVALIAÇÃO INTERNA 
 
 
2.1. Princípios orientadores 
 
No início do ano escolar, o conselho pedagógico, sob proposta dos departamentos curriculares, 

aprova a ponderação dos domínios, os indicadores, as modalidades e os instrumentos de avaliação.  

 

A consistência entre os processos de avaliação e o desenvolvimento das aprendizagens.  

 

A utilização de técnicas e instrumentos de avaliação diversificados. Os instrumentos de avaliação 

podem ser fichas de avaliação, relatórios, trabalho individual e em grupo, apresentações orais, entre 
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outras. Estes instrumentos serão adequados às especificidades de cada disciplina e de cada turma, 

refletindo sempre as ponderações definidas nos domínios dos conhecimentos, das capacidades e das 

atitudes e valores.   

 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação integrando o processo de ensino e de 

aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.  

 

A valorização da evolução do aluno ao longo de cada ciclo. 

 

A transparência do processo de avaliação através da clarificação e da explicitação dos critérios 

adotados. 

 
 
2.2. Critérios de avaliação 
 
Designa-se por critérios de avaliação o conjunto de regras, definidas pelo Agrupamento, que são 

utilizadas para estabelecer a proposta de classificação a atribuir pelo professor titular de turma (1.º 

ciclo) ou por cada professor em conselho de turma (2.º e 3.º ciclos), no final de cada período.  

 

Por deliberação do conselho pedagógico, a avaliação de cada disciplina, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, é 

constituída por três parcelas, com a ponderação apresentada: 

- domínio dos conhecimentos: 33,(3)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- domínio das capacidades: 33,(3)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- domínio das atitudes e valores: 33,(3)%; (60% a EMRC e Cidadania) 

 

No domínio dos conhecimentos a avaliação incidirá sob os parâmetros com as respetivas 

ponderações definidas em conselho de docentes (1.º ciclo) e em grupo disciplinar (2.º e 3.º ciclos). 

 

No domínio das capacidades a avaliação incidirá sob os parâmetros com as respetivas 

ponderações definidas em conselho de docentes (1.º ciclo) e em grupo disciplinar (2.º e 3.º ciclos). 

 

No domínio das atitudes e valores a avaliação incidirá sob três subdomínios, com a ponderação 

apresentada:  

- comportamento: 11,(1)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- responsabilidade: 11,(1)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

- empenho: 11,(1)%; (20% a EMRC e Cidadania) 

 

A avaliação de cada um destes subdomínios contempla cada um quatro parâmetros:  

- comportamento: autonomia, relacionamento interpessoal, cumprimento de regras, respeito;  

- responsabilidade: material necessário, cumprimento de prazos, pontualidade, trabalhos de casa;  

- empenho: cumprimento de tarefas, intervenções, espírito de colaboração, espírito de iniciativa. 

A avaliação de cada um dos subdomínios resulta da aplicação da média aritmética dos respetivos 

parâmetros. 

 

Nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Oficina de Teatro (BDT) a avaliação a avaliação 

dos dois primeiros domínios (conhecimentos e capacidades) processa-se de forma articulada. 

 

A disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica não terá efeitos para a transição ou a retenção 

do aluno. 

 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos; traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar alunos e encarregados de 

educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens e traduz ainda a tomada de decisão 

sobre o percurso escolar do aluno. 
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A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a sua 

natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação, compete ao professor titular de turma 

(1.º ciclo) ou ao diretor de turma (2.º e 3.º ciclos). 

 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa -se: 

- no 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, 

Suficiente ou Insuficiente, em todas as disciplinas, acompanhada de uma apreciação descritiva, em 

todas as áreas disciplinares, 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; 

- nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5 em todas as disciplinas e, sempre que se 

considere relevante, é acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável a 

inscrever na ficha de registo de avaliação. 

 

A expressão dos resultados da avaliação dos alunos do ensino básico abrangidos pelo Decreto-Lei 
n.º54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, obedece ao disposto nos números anteriores, de 
acordo com a especificidade do aluno. 
 

As fichas de avaliação e trabalhos escritos devem explicitar a classificação de acordo com a seguinte 

escala: 

 

 

2.3. Multiplicidade de intervenientes 
 

No processo de avaliação intervêm: 

- Aluno; 

- Professores; 

- Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno; 

- Conselho de docentes, no 1.º ciclo, ou conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos; 

- Conselho pedagógico; 

- Diretor; 

- Encarregado de educação; 

- Serviços ou organismos do Ministério da Educação. 

 

O aluno, com a orientação do professor, autoavalia-se utilizando uma grelha elaborada segundo os 

critérios específicos de cada disciplina. 

 

Os professores recolhem e registam informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens; 

aplicam os instrumentos de avaliação adequados; aplicam os critérios de avaliação e propõem 

classificações segundo os perfis de desempenho e as metas estabelecidos para cada disciplina e ano 

de escolaridade.  

 

O docente da educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno podem sugerir adaptações aos instrumentos de avaliação a aplicar a 

alunos abrangidos pelo Decreto- Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. 

 

Qualitativa 

(1.ºciclo) 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Qualitativa  

(2.º e 3.º ciclos) 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

Quantitativa 

(2.º e 3.º ciclos) 

0 – 19% 20% – 49% 50% – 69% 70% - 89% 90% – 100% 

1 2 3 4 5 
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O conselho de docentes / conselho de turma acompanha o processo de desenvolvimento cognitivo, 

comportamental e afetivo de cada aluno; no final de cada período aprova a avaliação proposta por 

cada professor e, no final de cada ano, pronuncia- se sobre a transição ou aprovação de cada aluno. 

 

O diretor, com base nos dados da avaliação, mobiliza e coordena os recursos educativos existentes, 

com vista a desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos. 

 

O encarregado de educação acompanha o processo de avaliação do seu educando, informando-se 

sobre o seu desempenho.   

 

 

2.4. Aplicação destes princípios 
 
Nos conselhos de docentes / conselhos de turma deve proceder-se à avaliação dos alunos, tendo em 

consideração os princípios orientadores destacados, os quais devem refletir a ação pedagógica 

particular de cada professor. 

 

A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado oportuno, sendo essencial para fundamentar a definição de estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração 

escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 

A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático, devendo recorrer a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade das aprendizagens, aos 

destinatários 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 sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 

pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e 

sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo fundamentar o apoio às aprendizagens, 

nomeadamente à autorregulação dos percursos dos alunos, em articulação com dispositivos de 

informação dirigidos aos encarregados de educação. 

 

 

3. CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO E DE APROVAÇÃO 
 
 
3.1. Critérios de progressão e retenção 
 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou de 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.  

 

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

retenção considerada excecional. 

 

 A decisão de retenção do aluno no mesmo ano de escolaridade, só pode ser tomada após um 

acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face 

às dificuldades detetadas e no caso do mesmo não ter desenvolvido as aprendizagens definidas para 

aquele ano de escolaridade que, fundamentalmente, comprometem o desenvolvimento de 

aprendizagens definidas para o ano subsequente. 
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Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

 

 A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o 

aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus 

estudos, sem prejuízo do número seguinte.  

 

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, se estiver numa das seguintes condições: 

a) No 1.º ciclo, tiver obtido: 

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

ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

 
No final do 3.º ciclo, a não realização das provas finais por alunos implica a sua não aprovação neste 

ciclo. 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular e o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo; o Ensino Artístico no 2.º 

ciclo e a disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica, nos três ciclos, não são consideradas 

para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. 

 

No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de 

faltas, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro. 

 
De acordo com o ponto 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, o excesso grave de 

faltas e o não cumprimento das atividades e/ou medidas de recuperação das aprendizagens definidas 

pelo professor titular de turma/conselho de turma determinam a retenção do aluno no ano de 

escolaridade que frequenta. 

 
 
3.2. Condições de não admissão às provas finais de ciclo  
 

Não são admitidos às provas finais de ciclo, no final do 9.º ano de escolaridade, os alunos que, após 

a atribuição das classificações de frequência nas diferentes disciplinas, que se encontrem nas 

seguintes situações: 

a) Classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de português e de 

matemática; 

b) Classificação de frequência inferior a nível 3 em três disciplinas, desde que se verifique o seguinte:  

i. Nenhuma delas seja português ou matemática; 

ii. Apenas uma delas seja português ou matemática e nela tenha obtido nível 1; 

c) Classificação de frequência inferior a nível 3 em quatro disciplinas, exceto se duas delas forem 

português e matemática e nelas tiver obtido classificação de nível 2; 

d) Estando dentro da escolaridade obrigatória, tenham ultrapassado o limite de faltas injustificadas, 

salvo decisão em contrário do conselho pedagógico, após parecer do conselho de turma. 

 

 

3.3. Casos especiais de progressão 
 

Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excepcional e um adequado grau de maturidade 

poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando de uma das seguintes hipóteses 

ou de ambas: 
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a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano respetivo, 

podendo completar o 1.º ciclo em três anos; Diário da República, 2.ª série — N.º 66 — 5 de abril 

de 2016; 

b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos 2.º e 

3.º ciclos. 

 

Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido as 

aprendizagens definidas para o final do respetivo ciclo poderá concluí-lo nos anos previstos para a 

sua duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos subsequentes à retenção. 

 

Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de deliberação do 

conselho pedagógico, sob proposta do professor titular de turma ou do conselho de turma, baseado 

em registos de avaliação e de pareceres do docente de educação especial ou do psicólogo, depois 

de obtida a concordância do encarregado de educação. 

 

A deliberação decorrente do previsto nos números anteriores não prejudica o cumprimento dos 

restantes requisitos legalmente exigidos para a progressão de ciclo. 

 

 

4. ALUNOS ABRANGIDOS PELO DECRETO- LEI N.º 54/2018, DE 6 DE JULHO 
 
Serão aplicados a estes alunos os mesmos critérios de avaliação sumativa, à exceção dos alunos 

que, ao abrigo Decreto- Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, tenham no seu relatório técnico-pedagógico 

e/ou programa educativo individual condições de avaliação devidamente explicitadas e 

fundamentadas decorrentes das adaptações em que se processa o seu ensino aprendizagem, os 

quais serão avaliados nos termos dessas condições especiais referidas nesse plano. 

 
 
5. MÉRITO ESCOLAR 
 
O quadro de excelência constitui um quadro próprio, a colocar num local nobre e bem visível da 

escola.  

 

O órgão de gestão atribui, no início do ao letivo seguinte, aos alunos que figurarem nesse quadro 

diplomas e prémios de mérito. Antes, ao longo do ano letivo e com periodicidade trimestral afixa os 

nomes dos três melhores alunos dos 4.º aos  9.º anos de escolaridade do ensino básico, atendendo 

às classificações no final do respetivo período (média das disciplinas inscritas, exceto EMRC, por ser 

de caráter opcional). 

 

Integram o quadro de excelência os três alunos com melhor aproveitamento e comportamento em 

cada turma e em cada ano. No caso do 1.º ciclo aplica-se somente aos alunos das turmas do 4.º ano.  

 

São ainda atribuídos no final do ano letivo prémios de mérito nas vertentes artística, desportiva e 

cidadania/solidariedade aos alunos dos 5.º ao 9.º anos de escolaridade, designados por uma 

comissão ouvidos os conselhos de turma.    
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