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1.NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

                                                                       Santos & Pinto1 (2018) 

A avaliação desempenha um papel fundamental no processo de ensino aprendizagem. A 

avaliação pedagógica e a classificação são processos incontornáveis quando se pensa acerca 

do currículo e do seu desenvolvimento, e as decisões que se tomam neste âmbito orientam 

os alunos na forma como organizam o seu estudo, participam e se comportam nas aulas, 

como se motivam para estudar e, naturalmente, como aprendem2. 

Em se tratando de avaliação, pode-se referir que resulta num procedimento contínuo e que 

se materializa através de recolha de informações que ofereçam benefícios para os alunos, 

dado que cada aluno apresenta as suas especificidades e cabe ao professor exercer o 

processo de ação e reflexão da sua ação pedagógica. Avaliar não se resume apenas atribuir 

números a cada aluno, mas também refletir acerca do processo ensino aprendizagem e das 

condições estabelecidas a cada aluno. 

A melhoria da qualidade das aprendizagens está fortemente relacionada com a qualidade 

das avaliações. É assim crucial encarar a avaliação e a aprendizagem como intimamente 

interrelacionadas. Deste modo, assume-se que a avaliação é uma parte integrante do 

processo de aprendizagem, que se constitui como um processo regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das aquisições realizadas pelo aluno ao longo 

dos diversos níveis de ensino. 

O presente documento “Referencial - Avaliação – Aprendizagens” do Agrupamento de 

Escolas Portela e Moscavide (AEPM) foi elaborado no sentido de garantir a equidade de 

procedimentos e a uniformização de tomada de decisões. Pretende-se desenvolver uma 

cultura de avaliação comum, orientar as práticas de avaliação de forma a integrá-las nos 

processos de aprendizagem. É um documento de caráter transdisciplinar. As aprendizagens, 

objeto de avaliação, serão desenvolvidas nas diferentes disciplinas, de acordo com as Áreas 

de Competências inscritas no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e 

as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina. Pretende constituir-se, também, como 

suporte ao Projeto Curricular do AEPM 2023/2024; Organização do ano escolar em 

semestres, tendo em conta o Projeto Educativo do AEPM. 

                                                           

1 Santos, L., & Pinto, J. (2018). Ensino de conteúdos escolares: A avaliação como fator estruturante. O Ensino Na Escola de Hoje: 

Teoria, Investigação e Aplicação, 503–239. 

2 Cf. Fernandes, Domingos (2021) Aprender Melhor com Políticas de Classificação Mais Transparentes e Consistentes, 

http://cftemplarios.com/images/MAIA/Aprender_Melhor_com_Polticas_de_Classificao_Mais_Transparentes_e_Consistentes.p
df 

 

(…) a avaliação não é uma medida, mas uma 

construção social sobre um desempenho (…) onde a 

comunicação desempenha um elemento 

fundamental.  

 

 

Santos & Pinto (2018) 
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2.AVALIAÇÃO-QUADRO LEGISLATIVO E REFERENCIAIS CURRICULARES 

Os normativos refletem uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e da 
aprendizagem, na qual a avaliação pedagógica tem um papel ativo no apoio ao ensino e às 
aprendizagens.  
É o seguinte, o quadro legislativo aplicável aos procedimentos de avaliação dos alunos nos 
Ensino Básico e Secundário: 

Decreto-Lei 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 contribuam para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

O Decreto-Lei 54/2018 de 6 de julho na versão em vigor 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. Este decreto-lei identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 
para responder às necessidades educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens 
ao longo do seu percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação. 

 Portaria 223-A/2018 de 3 de agosto na versão em vigor procede à regulamentação das 
ofertas educativas do ensino básico, 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. 

 Portaria 226-A/2018 de 7 agosto procede à regulamentação dos cursos científicos-
humanísticos, definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do 
currículo, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto procede à regulamentação dos cursos 
profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional (…) 
[definindo] ainda as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do 
currículo [destes] cursos, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo 
em vista o perfil profissional associado à respetiva qualificação do Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ), conferente do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e 
correspondente nível do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), bem como o Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

A Lei 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. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021 que aprova o Plano 21|23 Escola+ 
que consiste num plano integrado para a recuperação das aprendizagens dos alunos dos 
ensinos básico e secundário, constante no anexo à presente resolução e da qual faz parte 
integrante 
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Referenciais curriculares 

Constituem-se como referenciais curriculares das várias dimensões do desenvolvimento 

curricular, incluindo a avaliação externa, os seguintes documentos curriculares: 

O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado através do Despacho n.º 

6478/2017, de 9 de julho; 

As Aprendizagens Essenciais, homologadas através dos Despachos n. 6944-A/2018, de 18 de julho, 

8476-A/2018, de 31 de agosto, 7414/2020, de 17 de julho, e 7415/2020, de 17 de julho; 

 A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; 

 Os perfis profissionais/referenciais de competência, quando aplicável. 

 

3.AVALIAÇÃO - MODALIDADES 

 No seguimento do referido, em nota de apresentação, sublinha-se a importância da 

avaliação como um processo pedagógico integrado nas atividades que se desenvolvem no 

dia a dia, nas rotinas de sala de aula e deve ser entendido, no seu propósito por todos, 

professores e alunos.  

Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as seguintes 

modalidades:  

i) Formativa; 

ii) Sumativa; 

 

 

3.1. Avaliação Formativa 

A avaliação formativa (para as aprendizagens) assume caráter contínuo e sistemático, ao 

serviço das aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e 

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

destinatários e às circunstâncias em que ocorrem (cf. Decreto-lei n. º55, ponto 1, Artigo 

24.º). 

É através da avaliação formativa que os professores recolhem informações para 

proporcionar feedback aos seus alunos que os apoie nos seus esforços de aprendizagem., 

permitindo o envolvimento dos alunos (autorregulação). Deste modo, a avaliação formativa 

exige uma outra forma de trabalhar nas salas de aula, com os alunos mais ativos e 

participativos na resolução das tarefas propostas pelos professores. Visa melhor 

qualitativamente a aprendizagem dos alunos. Fornece dados que possibilitam adequar o 

ensino às dificuldades de aprendizagem e não os classificar pela aprendizagem realizada.  
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 É continua e sistemática; 

 Faz parte do dia a dia da sala de aula; 

 Um processo eminentemente pedagógico; 

 Recolha de informação para distribuir feedback; 

 Relação entre o aluno e o professor, uma dinâmica de interação, dialógica; 

 Envolvimento dos alunos ao longo do processo de ensino aprendizagem; 

 Permite a autorregulação da aprendizagem, conduz à autonomia; 

 Oportuniza momentos para observar a progressão dos alunos com recurso a 

evidências diversificadas; 

 Está integrada no processo de ensino aprendizagem. 

 É Ipsativa e criterial; 

 É a principal modalidade de avaliação permite obter informação privilegiada, em 

articulação com dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de 

educação. 

 

3.2. Avaliação Sumativa 

A avaliação sumativa (das aprendizagens) consiste na formulação de um juízo globalizante 

sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a 

certificação (cf. Decreto-lei n. º55, ponto 3, Artigo 24.º). 

 

 

 Feedback pontual; 

  Ocorre após os processos de ensino e aprendizagem, portanto no final de …; 

 Pode ser diversificada; 

 Em geral pouco interativa; 

 Não acompanha de forma sistemática o dia a dia do ensino e das aprendizagens; 

 Síntese do que cada aluno sabe e é capaz de demonstrar num determinado 

momento; 

 Produz informação sistematizada e sintetizada, que é registada e tornada pública, 

acerca do que se considerou ter sido aprendido pelos alunos. 

 É criterial e normativa; 

  Tem como objetivos a classificação e a certificação. 

Pode ser:  

Avaliação sumativa interna: da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão e 

administração dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas; 

AVALIAÇÃO FORMATIVA (Avaliação para as aprendizagens) 

AVALIAÇÃO SUMATIVA (Avaliação das aprendizagens) 
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 Avaliação sumativa externa: da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da 

Educação e Ciência designados para o efeito. 

4.SISTEMA DE AVALIAÇÃO - Critérios 

Os critérios de avaliação são os referenciais comuns no agrupamento a ter em conta na 
avaliação das competências, dos conhecimentos, das capacidades e das atitudes dos alunos. 
De acordo com as competências atribuídas ao Conselho Pedagógico, definem-se os domínios 
de avaliação e as respetivas ponderações nos diferentes níveis de educação/ensino.  

4.1. Educação Pré-Escolar 

Na educação pré-escolar a avaliação assume uma dimensão eminentemente formativa pois 

que se trata, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se centra mais 

nos processos do que nos produtos. É, pois, uma avaliação de caráter holístico que tem em 

conta a experiência de cada criança, a sua individualidade e os contextos sociofamiliares em 

que se integra3.  

A avaliação é estruturada por escrito no final de cada semestre, dando lugar no final do ano 

a uma síntese global de avaliação do projeto de grupo e dos seus efeitos nas aprendizagens 

das crianças. Na síntese é realçado o que a criança é capaz de fazer, as suas aprendizagens 

mais significativas, realçando o seu percurso, evolução e progressos. 

4.2. Ensino Básico e Secundário  
Critérios Gerais-Ensino Básico / Ensino Secundário – Cursos Científico – Humanísticos e 

Cursos profissionais 

Domínios Descritores de Desempenho Instrumentos de Avaliação *Áreas de 
Competência

/ 
Valores 

 

   Capacidades/ 

Conhecimentos 

Adquire um conjunto de aprendizagens 
essenciais definidas por anos/ciclos de 
escolaridade tendo em vista as 
aprendizagens a atingir no final de cada 
ano/ciclo com referência às Aprendizagens 
Essenciais e ao Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória. 

e.g 
Produções escritas 
(testes/provas de avaliação) 
Provas práticas/experimentais 
Relatórios 
Registos de avaliação oral 
Portfólios 

 
 

  A, B, C, D, 
E, F, G, H, I 

,J 

 
 
 

Atitudes 

Revela responsabilidade; organiza o trabalho 
de aula/ casa; adere e intervém nas 
atividades da aula/Agrupamento; coopera e 
relaciona-se com os outros em tarefas e 
projetos comuns; manifesta um 
comportamento adequado ao espaço de sala 
de aula ou outro. 

e.g 
Grelhas de verificação 
Observação direta 
Grelhas de regulação 
das aprendizagens 
Grelhas de 
autoavaliação 
 

 
E, F 

 
A, b, c, d, e 

ÀREAS DE COMPETÊNCIA DO PERFIL DOS ALUNOS 
A- Linguagens e textos 
B- Informação e comunicação 
C- Raciocínio e resolução de Problemas 
D- Pensamento crítico e pensamento criativo 
E- Relacionamento Interpessoal 
F- Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G- Bem-estar, saúde e ambiente 
H- Sensibilidade Estética e Artística 

I- Saber científico, técnico e tecnológico 

VALORES 
Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas 
atividades escolares, a desenvolver e a pôr em prática 
valores: 
a-Responsabilidade e integridade 
b-Excelência e exigência 
c- Curiosidade, reflexão e inovação 
d-Cidadania e participação 
e-Liberdade 

                                                           
3
  https://www.dge.mec.pt/ocepe/sites/default/files/Orientacoes_Curriculares.pdf 

https://www.dge.mec.pt/ocepe/sites/default/files/Orientacoes_Curriculares.pdf
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J- Consciência e domínio do corpo 

 

A avaliação dos alunos, em cada disciplina, realiza-se no domínio dos conhecimentos, das 

capacidades e das atitudes e será apurada com base na qualidade das prestações realizadas, 

por aplicação de uma diversidade de processos de recolha de informação e no respeito pelos 

critérios de avaliação da disciplina 

Domínios/ponderações 
  
Os alunos deverão ser avaliados em todas as competências e com as seguintes ponderações: 

 

 Ensino 
Básico 

Ensino Secundário 
Cursos Científico-

Humanísticos 

Ensino 
Secundário 
Profissional 2º ciclo 3ºciclo 

Conhecimentos/Capacidades 80% 85% 90% 90% 

Atitudes 20% 15% 10% 10% 

 

Níveis/Perfis de desempenho 

É a partir dos critérios e das descrições dos níveis de desempenho que se pode distribuir 

feedback de elevada qualidade a todos os alunos 

 Apresenta-se a ponderação do cumprimento dos indicadores por apreciação qualitativa e 

quantitativa. 

 

 

Níveis de Desempenho 

 

Perfil de desempenho 

Muito 
insuficiente* 

1 0 - 5 O aluno não domina as aprendizagens 
essenciais e as áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória 

 Não adquire conhecimentos, nem os aplica 
em novas situações, na dimensão prática e ou 
experimental das aprendizagens. 

Insuficiente 2 6-9  O aluno revela uma considerável distância em 
relação às aprendizagens essenciais e às áreas 
de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Adquire alguns conhecimentos, mas não os 
aplica satisfatoriamente em novas situações, na 
dimensão prática e ou experimental das 
aprendizagens. 

Suficiente 3 10-13 •O aluno domina as aprendizagens essenciais e 
as áreas de competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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•Adquire conhecimentos, mas não os aplica na 
totalidade, por diversas limitações, na dimensão 
prática e ou experimental das aprendizagens. 

Bom 4 14 -17  O aluno domina, com alguma facilidade, as 
aprendizagens essenciais e as áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória 

•Adquire os conhecimentos e aplica-os com 
facilidade na dimensão prática e ou 
experimental das aprendizagens 

Muito Bom 5 18-20 •O aluno, com facilidade, as aprendizagens 
essenciais e as áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

• Adquire os conhecimentos e aplica-os com 
bastante facilidade na dimensão prática e ou 
experimental das aprendizagens 

*nível não utilizado no 1º ciclo 

 

5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O valor da avaliação não está no instrumento em si, mas no uso que se faz dele. (Méndez, 

2002)4. 

Os instrumentos de avaliação devem constituir-se adequados à intenção e ao que se 

pretende avaliar. Por isso, é fundamental diversificar os instrumentos de avaliação. A 

utilização repetida e exclusiva do mesmo tipo de instrumento não permite uma avaliação 

integradora, o que pode conduzir a grandes desvios avaliativos. 

Ao diversificar as tarefas de avaliação pretende-se, desta forma, promover a inclusão de 

todos os alunos e a equidade na avaliação. Assim, possibilita-se que os alunos que 

evidenciam mais dificuldades na concretização de uma determinada tarefa, consigam 

progredir nas suas aprendizagens através do desenvolvimento de uma outra tarefa.  

Os instrumentos e as técnicas devem ser adequados à tarefa e às competências a mobilizar e 

ao regime em vigor (presencial, misto ou não presencial). Após a aplicação de cada tarefa de 

avaliação deve ser fornecido feedback aos alunos sobre a mesma (oral, escrito, individual ou 

grupo). Apresenta-se, a seguir, uma diversidade de Técnicas /Instrumentos de avaliação, 

relativamente às aprendizagens dos alunos, de importante utilização: 

 

 

                                                           
4
 Méndez, Juan Manuel Álvarez. Natureza e sentido da avaliação. In: Avaliar para conhecer: examinar para excluir. 

Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Inquérito 
- Questionários orais/escritos sobre perceções e/ou 
opiniões 
- Entrevistas 
- Rubricas 

Observação 
- Grelhas de observação de apresentação orais 
- Grelhas de observação de atividades laboratoriais 
- Grelhas de registo de observação de aula 
- Listas de verificação 
- Formulários de autoavaliação e heteroavaliação 
- Performance artística 
- Aptidão Física individual 
- Rubricas… 

Análise de conteúdo 
- Trabalhos de pesquisa/investigação/projeto 

- Relatórios 
- Reflexões críticas 
- Portfólios 
- Pósteres 
- Composições 
- Maquetas 
- Execução instrumental individual 
- Resolução de problemas 
- Dinamização de blogues, páginas web,  
- Simulações 

… 

Testagem 
- Testes escritos, orais, digitais, 
- Questões aula 

 

6.PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No sentido de garantir a equidade de procedimentos e a uniformização de tomada de 

decisões, registam-se procedimentos a ter em conta: 

a) Até ao fim do mês de outubro, os critérios de avaliação específicos e as planificações 

serão disponibilizados na Página do Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide; 

 

b) Os critérios de avaliação serão dados a conhecer aos alunos nas respetivas 

disciplinas. O diretor de turma/professor titular deve informar os encarregados de 

educação do momento de disponibilização dos critérios de avaliação na página do 

AEPM; 

 

c) Os critérios de avaliação de cada uma das disciplinas integram descritores de 

desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de 

competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 5 

                                                           
5
 Os critérios de avaliação vigentes no AEPM, já se encontram em consonância com o estipulado no 

Ponto 2, artigo 18º da portaria n. º223-A de 3 de agosto de 2018  
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d) Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, nomeadamente relativos à 

valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das 

aprendizagens a desenvolver; 

 

 

e) Em cada semestre, todos os alunos terão um número diversificado de instrumentos 

de monitorização da aprendizagem (no mínimo três instrumentos) adequados ao 

perfil do aluno e/ou da turma em cada disciplina, para além do Registo de 

observação de aula que se constitui como um instrumento de monitorização 

obrigatório em todas as disciplinas, devendo ser feito ao longo do semestre, com a 

periodicidade adequada; 

 

 

f) Os alunos não devem ter mais do que três instrumentos de testagem de carácter 

sumativo (testes/questões aula) na mesma semana. 

 

g) Nos instrumentos de avaliação, deve observar-se o seguinte: 

 Testes- Deverá ser realizado no máximo dois testes por semestre; 

 Questões aula- devem ter uma duração máxima de 15 a 20 minutos, para os 2º e 3º 

ciclos do Ensino Básico e a duração máxima de 50 minutos para o ensino secundário. 

 Não deve, em qualquer circunstância, apresentar-se sob a forma de teste ou 

“miniteste”, exigindo o estudo em casa de quantidades significativas de matéria. 

 

h) Todos os instrumentos de testagem (testes/questões aula) serão classificados e 

entregues aos alunos num prazo de 15 dias úteis após a sua realização, salvo 

situações imprevistas e excecionais. 

 

i) Os resultados de todos os instrumentos de avaliação serão dados a conhecer aos 

alunos antes do final de cada semestre. 

 

j) Em ambos o semestre será disponibilizado aos Encarregados de Educação uma 

Informação Intercalar, após a semana de interrupção das atividades letivas. 

 

k) Nos instrumentos de testagem (testes/questões aula) deverá ficar explícita a cotação 

atribuída a cada item/grupo e a cotação obtida pelo aluno em cada item 

(excetuando o 1º ciclo). 

 

 

l) No final do semestre/módulo o aluno faz a sua autoavaliação. 

 

 

m) Ao longo do semestre/ módulo os professores devem propiciar aos alunos 

momentos frequentes de autorregulação da aprendizagem, dando-lhes feedback 

(escrito ou oral) que lhes permita melhorar a sua aprendizagem. 
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7.AVALIAÇÃO -ORGANIZAÇÃO SEMESTRAL DO ANO ESCOLAR 

No âmbito do acordo entre todos os Agrupamentos do Concelho de Loures e o município de 

Loures, o ano letivo será organizado em dois semestres. Revisitando as vantagens, da 

organização do ano escolar em semestres, que irá permitir uma gestão mais equilibrada do 

trabalho disciplinar e interdisciplinar, sublinhamos as seguintes: 

 Distribuição mais equilibrada do tempo escolar; 
 Potenciar novas práticas pedagógicas (nomeadamente em relação à avaliação); 
 Diminuição da pressão sobre os alunos ao criar mais interrupções letivas; 
 Reforço da avaliação formativa permitindo melhorar as práticas de avaliação, com 

maior clareza e melhor feedback dados aos alunos e aos encarregados de educação. 

Serão operacionalizados quatros momentos de avaliação: dois momentos de avaliação 
intercalar (novembro e abril) e dois momentos de avaliação semestral (janeiro e junho) 

No final de cada semestre haverá avaliação com atribuição de classificação, de acordo com 
legislação em vigor. 

 

7.1. Avaliação Intercalar 

A avaliação intercalar é formalizada através de dois momentos (um momento em cada 

semestre) em todas as turmas de todos os níveis de ensino e ofertas formativas. Nesta 

avaliação serão considerados os diferentes domínios de cada disciplina com recurso a 

menções qualitativas em uso no Agrupamento, a saber:  

 No 1.º Ciclo as menções serão qualitativas: insuficiente, suficiente, bom, muito bom.  

 Nos 2.º, 3.º ciclos, Ensino Secundário e Ensino profissional, as menções serão 

também qualitativas (Muito insuficiente, insuficiente, suficiente, bom, muito bom). 

Estes dois momentos têm carácter sumativo/formativo. 

 Na situação de atribuição de menção qualitativa de muito Insuficiente ou insuficiente é 

obrigatória a realização de síntese descritiva com indicação das aprendizagens não realizadas 

e orientação das estratégias que serão implementadas para ajudar o aluno a superar as suas 

dificuldades. 

Nos momentos de interrupção das atividades letivas (novembro e abril), reunirão os 

conselhos de turma/equipas pedagógicas para analisar a avaliação intercalar realizada 

antecipadamente por cada professor (se possível, na plataforma E360). Será feita uma 

apreciação global que contemple sugestões para melhoria e progressão do nível de 

desempenho global do aluno. 
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7.2. Avaliação Sumativa Semestral 

 A avaliação sumativa de final de semestre consubstancia um juízo global sobre as 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

 No 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 cada disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação 

descritiva global sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas 

a melhorar ou a consolidar a inscrever na ficha de registo de avaliação. 

 

 Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, acompanhada de uma 

apreciação descritiva global sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo 

as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação, 

podendo cada docente elaborar uma síntese descritiva individual sempre que o 

considerar relevante.” - foi deliberado que a síntese descritiva global poderá ser 

incluída, se for considerada relevante; 

 

 

 No ensino secundário, as disciplinas constantes dos planos curriculares, são objeto 

de classificações na escala de 0 a 20 valores, acompanhadas de uma apreciação 

descritiva global sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a 

melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação, podendo cada 

docente/formador elaborar uma síntese descritiva individual sempre que o 

considerar relevante - foi deliberado que a síntese descritiva global poderá ser 

incluída, se for considerada relevante; 

 

 Os módulos constantes do plano de curso dos Cursos Profissionais concluídos no 

semestre são objeto de classificações na escala de 0 a 20 valores, acompanhadas de 

uma apreciação descritiva global sobre a evolução da aprendizagem do aluno, 

incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de 

avaliação, podendo cada docente/formador elaborar uma síntese descritiva 

individual sempre que o considerar relevante - foi deliberado que a síntese descritiva 

global poderá ser incluída, se for considerada relevante; 

 

8.Avaliação – Novas disciplinas (Autonomia e Flexibilidade Curricular) 

No âmbito da autonomia e flexibilidade curricular concedidas às escolas, decorrente do 

Decreto-Lei nº55/2018, de 6 de julho foram criadas novas disciplinas, que de seguida se 

identificam. Explicita-se também, a expressão da avaliação, de acordo com novos currículos 

e critérios de avaliação, a elaborar, previamente, pelos Conselhos de ano/ Departamentos. 

8.1. 1ºCiclo 

 Educação pela Arte - que agrega as áreas/disciplinas de Educação Física e Expressão 

artística. 



14 
 

A avaliação sumativa/formativa destas novas disciplinas será expressa de modo 

qualitativo. 

 

8.2. 2ºCiclo 

 Espaço dos artistas (5º e 6º) que congrega as aprendizagens essenciais das 

disciplinas Educação Visual e Educação Tecnológica;  

 Cidadania Digit@l - agregadora das aprendizagens essenciais das disciplinas de 

Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) e os Domínios de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

A avaliação destas novas disciplinas anuais (a operacionalizar no 5º ano de escolaridade), 

traduz-se com base numa avaliação das aprendizagens com currículo e critérios de 

avaliação elaborados especificamente, pelos Departamentos Curriculares e aprovados e 

em Conselho Pedagógico. A criação de disciplinas agregadoras ocorre por combinação 

total das aprendizagens essenciais. A avaliação sumativa será expressa de forma 

quantitativa (1 a 5). 

8.3. 3ºCiclo 

No 3º ciclo as novas disciplinas, a operacionalizar no 7ºano de escolaridade: 

 Arte, Ciência & Comunicação (Disciplina de Complemento à Educação Artística com 

início no 7º ano (2022/2023) - Teatro/Artes Plásticas. Serão elaborados currículo e 

critérios de avaliação próprios e a avaliação sumativa será expressa de modo 

quantitativo (1 a 5). 

 

 Cidadania Digit@l- Disciplina agregadora das aprendizagens essenciais das 

disciplinas de Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC) e os Domínios de 

Cidadania e Desenvolvimento. Serão elaborados currículo e critérios de avaliação 

próprios e a avaliação sumativa será expressa de modo quantitativo (1 a 5). 

8.4. Ensino Secundário 

  Criação de uma DAC- Espaço Saber +, no 10.º assegurado pelos professores das 

disciplinas específicas bienais, constituindo-se como um espaço de interseção de 

aprendizagens das diferentes disciplinas envolvidas, visando a exploração de 

percursos pedagógico-didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e/ou 

experimental e o desenvolvimento das capacidades de pesquisa, relação e análise. 

Os domínios de autonomia curricular (DAC) constituem uma opção curricular de 

trabalho interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja planificação deve identificar 

as disciplinas envolvidas e a forma de organização. 
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9.CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO, APROVAÇÃO E PROGRESSÃO 

No final de cada ano de escolaridade, o aluno deve ter demonstrado que desenvolveu as 

competências–chave do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, numa lógica de 

progressão e complexidade. Na planificação do processo de ensino/aprendizagem/avaliação, 

os professores deverão ter em atenção o nível de desempenho esperado para cada ciclo. 

9.1. 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, de Transitou ou 

de Não Transitou, no final de cada ano, e de Aprovado ou de 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 transição, 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. 

 

 A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico 

do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio multinível face às 

dificuldades detetadas. 

Nos anos terminais de ciclo, ficam retidos os alunos que se encontrem nas condições que 

constam nos normativos legais (Decreto-Lei n.º 55/2018 e Portaria n.º 223-A/2018): 

ANOS TERMINAIS 

 
4º ano 

- Tenham obtido menção Insuficiente em Português e Matemática; 

 - Tenham obtido menção Insuficiente em Português ou Matemática e 
cumulativamente menção Insuficiente em duas das restantes 
disciplinas). 

6º e 9º ano 
- Tenham obtido nível inferior a 3 em três ou mais disciplinas;  

- Tenham obtido nível inferior a 3 em Português e Matemática. 

 Anos não terminais - Critério referencial a partir do qual o professor titular de turma ou o 

conselho de turma, e após apreciação da situação do aluno, considera que o mesmo não 

desenvolveu as aprendizagens essenciais para transitar para o ano seguinte: 

ANOS NÃO TERMINAIS 
 

1º ano 

 
- Não há lugar a retenção, exceto nas situações previstas na Lei n.º 
51/2012 

2º e 3º ano 
- Tenham obtido menção Insuficiente em Português, Matemática e 

outra disciplina. 

5.º, 7.º e 8.º ano 

 
- Tenham obtido mais de três níveis inferiores a 3. 

Os alunos que beneficiam de adaptações curriculares significativas, ao abrigo do art.º 10.º 

(medidas adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão) do Decreto-Lei N.º 54/2018, de 6 
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de julho, serão avaliados de acordo com as condições previstas no respetivo Relatório 

Técnico-Pedagógico e no Programa Educativo Individual. 

 

9.2. Ensino Secundário– Cursos Científico-Humanísticos  

Aplica-se o previsto na subsecção III da Portaria nº 226 – A/2018 

 

9.3. Ensino Secundário – Cursos profissionais 

Aplica-se o previsto na subsecção III da Portaria nº 235-A/2018 

 

10.DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Diretor, ouvido, sempre que 

possível, o Conselho Pedagógico. 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 8 de setembro de 2022. 

O Diretor, 

Nuno Filipe Santos Reis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


