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 Introdução. 

A avaliação é um processo complexo que, de um modo incontornável, exige a clarificação 

conceptual no que se refere aos seus critérios, o que significa afirmar que a avaliação das 

aprendizagens dos alunos, que no caso integram este Agrupamento de Escolas, deve 

indicar com clareza o que estes devem realizar quando se encontram numa situação de 

aprendizagem, e logo as características que são esperadas ao nível do produto final dessa 

aprendizagem. A promoção do desenvolvimento global do aluno, através de aprendizagens 

adequadas, tem necessariamente que se inscrever numa lógica de coerência e articulação 

traduzida pela avaliação ao nível das suas diferentes modalidades, e nas quais se inscrevem 

simultaneamente critérios de realização e critérios de sucesso (Nunziati, 1990).  

Os critérios de realização possuem uma incidência formativa que pressupõem a regulação 

das aprendizagens (e a respetiva reorientação de estratégias e recursos), a levar a cabo 

pelos alunos com vista à consecução dos objetivos educacionais, e que se traduzem na 

obtenção do sucesso educativo.   

Assim, a avaliação enquanto «processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar 

e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno», 

(Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho), abrange aspetos diversificados do processo 

ensino/aprendizagem, integrando não só a avaliação dos conhecimentos e capacidades, mas 

também atitudes e valores, tendo em vista o sucesso educativo.  

Os critérios de avaliação são divulgados aos alunos através dos diretores de turma, 

professores titulares de turma, docentes das várias disciplinas e Site da Escola; aos 

encarregados de educação, através dos diretores de turma, professores titulares de turma e 

Site da Escola.  

As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter transversal ou de 

natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 

compreensão e expressão em língua materna ou da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, constituem objecto de avaliação em todas as áreas curriculares 
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e disciplinas de acordo com a legislação em vigor, e com o Projeto educativo de 

agrupamento, nomeadamente no que se refere à prossecução dos seus objetivos 

estratégicos. 

1. Enquadramento Legal 

Partindo do pressuposto afirmado pela Lei de bases A Lei de Bases do Sistema Educativo, 

aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, e alterada pelas Leis números 115/97, de 19 

de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto, que consagra o direito 

à educação pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para o 

desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da 

sociedade, vem o presente documento dar cumprimento à finalidade enunciada na alínea a) 

do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho: “Garantir e reforçar a coerência do 

projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação 

(…) numa lógica de articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade” a 

partir da constituição e competências inerentes a este conselho, enquanto o “órgão de 

coordenação e supervisão pedagógica e orientação educativa do agrupamento de escolas 

(…) nomeadamente nos domínios pedagógico -didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos” (DL n.º 137/2012, artigo 31.º), propondo “mecanismo de avaliação dos 

desempenhos organizacionais (…) e aprendizagens dos alunos credíveis e orientados para 

a melhoria da qualidade do serviço de educação prestado e dos resultados das 

aprendizagens” (DL n.º 137/2012, artigo 33.º, alínea m). 

Sendo a avaliação um «processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e 

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno», 

(Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 23.º), esta abrange aspetos diversificados do 

processo ensino/aprendizagem, integrando não só a avaliação dos conhecimentos e 

capacidades, mas também das atitudes e valores, tendo em vista o sucesso educativo do 

aluno.  

A avaliação sumativa dos alunos que se consubstancia na classificação e certificação (DL 

n.º 139, artigo 24, ponto 4) deve obedecer aos critérios gerais definidos em Conselho 

Pedagógico e aos critérios específicos definidos pelos departamentos em conselho de 
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grupo e conselho de docentes, para cada Ciclo e de acordo com as matrizes curriculares, no 

âmbito da legislação em vigor. 

Cabe ainda referir a Portaria 243/2012 de 10 de Agosto relativa à organização e 

funcionamento dos diversos cursos, e respetivas cargas horárias, sendo de realçar a 

vinculação do presente documento aos normativos referentes à avaliação, processos e 

critérios, bem como aos procedimentos que vinculam quer a avaliação sumativa interna, 

quer sumativa externa e, nomeadamente, as respetivas tabelas de precedência das 

disciplinas anuais que constam em anexo da legislação supracitada. 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) são alvo de critérios específicos 

de avaliação, constantes do Programa Educativo Individual (PEI). Os Cursos Profissionais 

regem-se por critérios próprios, definidos pelo Despacho Conjunto n.º 453/2004 de 27 de 

julho, pela Portaria n.º 550- C/2004, de 21 de maio de 2004, e pelo Despacho n.º 9815-

A/2012, de 19 de julho.   

De acordo ainda com as ofertas formativa no ensino básico o Programa integrado de 

educação e formação (PIEF); e os Cursos de nível básico de dupla certificação, 

designadamente os cursos de educação e de formação (CEF), destinados preferencialmente 

a alunos em risco de abandono escolar, encontram-se numa situação transitória, face à 

expetativa da nova regulamentação e respetiva reformulação curricular. 

Para os três ciclos do ensino básico e avaliação está enquadrada pelo despacho Normativo 

n.º 14/2011, de 18 de novembro (que republica o Despacho Normativo n.º 1/2005, de 5 de 

janeiro) 
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2. Enquadramento Teórico 

A avaliação das aprendizagens têm originado uma crescente preocupação quer no que se 

refere à precisão e eficiência social dos resultados, quer na descrição e compreensão dos 

processos implicados. Neste contexto, pensar os Critérios Gerais de Avaliação das 

Aprendizagens dos Discentes deverá colocar-se como uma tarefa ponderada e concertada 

entre todos os intervenientes do processo educativo sabendo que “o insucesso do aluno é 

explicado em grande parte, por uma débil prática de construção do referente ou da 

clarificação dos critérios que servem para julgar o seu desempenho” (Pacheco, 1998). 

Assim, o Conselho pedagógico tal como se encontra expresso no Despacho normativo n.º 

14/2011 (republicação do despacho normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro) deverá no início 

do ano letivo, de acordo com as orientações dos currículos definir os critérios de avaliação 

para cada ciclo e ano de escolaridade depois de ouvidos os Conselhos de docentes e 

departamentos disciplinares. No percurso de avaliação dos alunos, os critérios são 

referenciais comuns que exigem a partilha de ideias e práticas sobre a prossecução de 

objectivos de aprendizagem e o domínio de competências pelos alunos. 

Contudo, importa atender que os critérios definidos são comunicados e negociados, dando 

lugar quer a uma autoavaliação dos alunos, quer a uma reorientação de práticas e 

estratégias escolares, quer a uma interpretação/compreensão de encarregados de educação 

com o objetivo de adotar uma identidade e sentido coletivo ao nível das escolas do 

agrupamento, e dos procedimentos aí delineados.  

Torna-se imperioso a existência de uma linguagem comum entre professores, alunos e 

encarregados de educação no que concerne à elucidação do que é objeto de avaliação e que 

se deixa operacionalizar através de três dimensões: as modalidades de avaliação, natureza e 

pertinência dos dados a recolher sobre o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, e 

respetivos instrumentos de avaliação. 

A periocidade/calendarização, a natureza qualitativa e/ou quantitativa da informação 

recolhida, a sua função pedagógica, os instrumentos/tabelas de classificação e apresentação 

dos dados são alguns pontos que, uma vez clarificados, poderão promover a adopção de 

critérios concertados no Agrupamento contribuindo para a objetividade da avaliação, e 
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exercício do bom senso na ponderação dos resultados escolares e respetiva conversão do 

valor das aprendizagens.   

Parafraseando Augusto Pacheco (ver referências) poderíamos destacar entre outros quatro 

pontos fundamentais a ter em conta na formulação e aplicação dos critérios de avaliação:   

• Clareza: Independentemente do sistema o significado dos símbolos e termos utilizados 

deve implicar uma linguagem acessível a alunos e os encarregados de educação de modo a 

promover uma compreensão da avaliação. Sendo de salientar a necessidade de proceder a 

um esclarecimento de conceitos de que são exemplo responsabilidade e autonomia, entre 

outros, de modo a evidenciar o âmbito da sua aplicação, em prol de uma linguagem 

comum, nomeadamente, entre o corpo docente.  

• Homogeneidade: para além da significação dos símbolos e conceitos 

escolhidos/aplicados procura defender-se uma uniformização de critérios, de acordo com o 

expresso as metas e matrizes curriculares dos ciclos de ensino e áreas curriculares, no 

sentido dos professores do agrupamento apresentarem uma seleção e interpretação dos 

dados equilibrada e similar. Assim, encontra-se pressuposto a necessidade de uma 

convergência de indícios face à consciência que apesar dos critérios objetivos, a 

subjetividade encontra-se presente nos processos de anotação/observação. 

• Acessibilidade: a avaliação tem que ser acessível a todos os intervenientes, sendo de 

destacar o conhecimento dos domínios e parâmetros da avaliação das aprendizagens, e 

respetivos pesos/distribuição percentual, que darão lugar a uma apreciação global ao nível 

da avaliação sumativa. 

 • Facilidade: Um sistema de classificação devem apontar para uma proporcionalidade 

entre o esforço e o tempo despendido, para o seu cumprimento se efetive.  
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3. Princípios Orientadores 

Princípios Orientadores do PEA 

- Valorização do saber e do conhecimento, fomentando a aquisição continuada de 

competências essenciais a uma formação ao longo da vida. 

- Valorização do sucesso educativo, promovendo o elevado desempenho académico 

quer no prosseguimento de estudos ao nível universitário/politécnico, quer ao nível de 

uma formação profissionalizante. 

- Desenvolvimento de um trabalho cooperativo proficiente de modo a promover a 

responsabilidade, a iniciativa e a criatividade. 

- Consolidação da autonomia das escolas a partir de práticas e procedimentos 

concertados e profícuos. 

- Articulação organizacional, pedagógica e científica entre as Escolas do Agrupamento 

- Educação para a defesa dos Direitos Humanos, da paz e convivência. 

- Criação e consolidação de práticas científico-pedagógicas adequadas ao Envolvimento 

Escolar de todos os intervenientes. 

- Tratamento didático que procura garantir práticas de coerência que propiciem uma 

educação emocional, e resiliente. 

- Educação para a Cidadania democrática e intercultural, assente em práticas de 

inclusão. 
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3.1. Dimensões da Cidadania  
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3.2 Objetivos Gerais do PEA 

 

 

 

 

 

 

I. Eu,  

o Saber e a 

Aprendizagem 

- Propiciar ambientes de aprendizagem adequados aos 
contextos/desenvolvimento pessoal e social do aluno.  

- Promover as diferentes literacias: informática, financeira, do 
consumidor, da informação, visual, científica, democrática… 

- Contribuir para a efetivação de um Envolvimento Escolar através do 
diagnóstico, planificação, implementação e avaliação de projetos.  

- Desenvolver o espírito crítico nas dimensões estética, técnico- 
científico e cultural. 

- Desencadear estratégias e práticas de ensino adequadas às metas de 
aprendizagem.   

- Explorar as vicissitudes que as TIC aplicadas à educação podem 
produzir. 

- Promover o Moodle enquanto ferramenta eficaz de divulgação, 
partilha e interatividade dos saberes e aprendizagens.  

- Valorizar a criação de recursos/materiais didático-científicos, e a sua 
respectiva divulgação à comunidade educativa. 

- Fomentar o trabalho colaborativo e articulado, incentivando a partilha 
de informação, experiências e saberes, alicerçadas no exercício de uma 
pedagogia do erro. 

- Reconhecer a criatividade como factor que fundamenta a qualidade 
de ensino de docentes e discentes. 

- Criar e divulgar procedimentos adequados que possibilitem a 
aquisição de hábitos e métodos de trabalho e estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Possibilitar o alargamento cultural e ligação ao meio envolvente, e 
ao mundo através de Projetos e Parcerias. 

- Defender condições de segurança e bem-estar em todo o espaço 
escolar através de uma intervenção adequada no meio. 

- Respeitar e fazer respeitar a conservação dos equipamentos, 
materiais e instalações, cumprindo e fazendo cumprir regulamentos 
de ocupação/uso de espaços.  

- Preservar o ambiente através de iniciativas no domínio do respeito 
pela natureza, e promoção de um desenvolvimento sustentável. 

- Desencadear iniciativas de proximidade com as comunidades locais. 

- Fomentar a educação para o Conflito: 1) pelo estudo e compreensão 
das formas de enfrentar os conflitos e escolher uma posição 
adequada ante os mesmos; 2) pelo desenvolvimento de uma 
competência para intervir na regulação/resolução de forma positiva; 
3) pela crítica ao conformismo, obediência cega e passividade. 

- Promover a educação para a saúde, através da adoção de 
comportamentos saudáveis, conducentes ao bem-estar físico, 
emocional e social, e divulgação boas práticas.  

- Reforçar o diálogo com os pais e encarregados de educação 
envolvendo-os na educação dos seus filhos/educandos através de 
iniciativas planificadas. 

- Promover a inclusão e o respeito pela diferença através de projetos 
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II. Eu 

e  

os Contextos 

(físico e humano) 

e iniciativas concertadas. 

- Promover uma cidadania esclarecida e participativa nas escolas do 
agrupamento, e no meio envolvente, através da planificação de 
atividades concertadas (inclusão em projetos).  

-Fomentar o prestigio profissional a partir de uma formação 
adequada com reflexos na qualidade da vida escolar. 

- Defender a excelência em todos os serviços educativos, 
implementando melhores e mais eficazes práticas de atuação e 
comunicação.  

  

 

III. Eu  

e os Outros 

- Promover, a partir do processo educativo, uma socialização 
competente e pró-social dos seus agentes (projeto comum e 
integrador “de” e “para a” comunidade). 

- Estimular a criação de padrões de comportamento de tipo assertivo, 
e aprender novos padrões de resposta e relação (de acordo com o 
nível de desenvolvimento do aluno). 

- Promover os valores da disciplina, respeito mútuo, tolerância, 
autonomia e do esforço, como elementos essenciais na construção do 
ser humano e desenvolvimento pessoal e social.  

- Defender através de uma prática de coerência: a justiça, a 
cooperação, a solidariedade, a tomada de decisões, e o 
questionamento dos valores que lhe são antitéticos: discriminação, 
intolerância, etnocentrismo, indiferença, conformismo, obediência 
cega…   

- Esperar de cada elemento da comunidade uma ação responsável, 
empenhada, rigorosa, profissional, colaborativa e total respeito pelas 
diretrizes.  

- Mostrar que educar para a paz é uma educar para a ação (quanto 
menor for a distância entre o que dizemos e fazemos, mais eficaz será 
a tarefa educativa).  

- Promover uma educação emocional através de práticas de 
coerência, em prol de uma educação para a paz e convivência: 

 



     Critérios Gerais de Avaliação - 2012/2013 

 

12 

3.3 Objetivos Estratégicos 

(As cinco grandes áreas de intervenção): 

 

 

 

 

 

Qualidade das 
aprendizagens e 

práticas 
educativas. 

Mecanismos de 
Avaliação e Auto-

Regulação. 

Comunicação 
Educativa 

Articulação 
Organizacional, 

Pedagógica e Científica 
entre os Ciclos de 

Ensino do Agrupamento 

Cidadania e 
Valores: 

Cooperação e 
Responsabilidade. 
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4. Modalidades de Avaliação 

Tipo de 

Avaliação 
Objectivo Intervenientes Quando 

  
  
  
  
  
 D

ia
g
n

ó
st

ic
a

  

Contribuir para elaborar, 

adequar e reformular o 

planificado, facilitando a 

integração escolar do 

aluno, apoiando a 

orientação escolar e 

vocacional, de acordo 

com os objetivos. 

Professor/ Aluno 

Em qualquer momento do ano letivo, 

visa facilitar a integração escolar do 

aluno, o apoio à orientação escolar e 

vocacional, e o reajustamento de 

estratégias.  

  
  
  
 F

o
rm

a
ti

v
a

  Regular o processo de 

Ensino / Aprendizagem 

Professor/ Aluno 

/ Encarregado de 

Educação 

Ao longo do ano letivo, gera medidas 

pedagógicas adequadas às 

características dos alunos e à 

aprendizagem a desenvolver.  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
 S

u
m

a
ti

v
a

  

  
  
  
  
  

  
In

te
rn

a
  

Formular um juízo 

globalizante sobre o 

desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno. 

(progressão, retenção ou 

reorientação do percurso 

educativo do aluno)  

Professores e 

órgãos de gestão 

e administração  

No final de cada período letivo, de 

cada ano letivo e de cada ciclo. 

  
  
  
 E

x
te

rn
a
  

Avaliação do Sistema 

Educativo 

Ministério da 

Educação e 

Ciência  

Realização de provas e de exames 

finais nacionais  
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5. Instrumentos de Avaliação 
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6. Critérios Gerais de Avaliação 

6.1 Critérios Gerais de Avaliação do Pré-Escolar 

Parâmetros de avaliação, por áreas curriculares 

Na educação pré-escolar as áreas de conteúdo são curriculares não disciplinares e 

articulam-se de forma transversal, quer no processo de desenvolvimento das aprendizagens 

das crianças, quer no processo de planeamento e avaliação da ação educativa. Existem 

parâmetros de avaliação específicos para cada uma das áreas curriculares - Formação 

Pessoal e Social; Expressões; Linguagem oral e abordagem à escrita; Matemática; 

Conhecimento do Mundo; Tecnologias da Informação e Comunicação – mas a sua leitura 

tem de ser feita de uma forma globalizante e contextualizada. 

Áreas de Conteúdo  Parâmetros de Avaliação  

Formação Pessoal e Social  

Identidade/Auto estima  

Independência/Autonomia  

Cooperação  

Convivência democrática/Cidadania  

Solidariedade/Respeito pela diferença  

Expressão e comunicação 

Expressão Plástica 
Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade  

Expressão Dramática 
Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade  

Expressão Musical 
Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade  

Dança 
Capacidade de Expressão e Comunicação  

Desenvolvimento da Criatividade  

Expressão Motora 
Deslocamentos e equilíbrios  

Jogos  

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

Consciência fonológica  

Reconhecimento e escrita de palavras  

Conhecimento das convenções gráficas  

Compreensão de discursos orais e interação verbal  

Matemática 

Números e operações  

Geometria e medida  

Organização e tratamento de dados  

Conhecimento do Mundo 

 

Localização no espaço e no tempo  

Conhecimento do ambiente natural e social  

Dinamismo das inter-relações natural – social  

Tecnologias da Informação 

e Comunicação  

Informação  

Segurança  
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Métodos e Instrumentos de Avaliação 

De acordo com a circular nº 4/DSDC/DSDC/20011, a avaliação na educação pré-escolar 

assenta nos seguintes princípios: 

 Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança; 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização 

e gestão do currículo definidas nas OCEDP;  

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados;  

 Caráter formativo da avaliação;  

 Valorização dos progressos das crianças;  

 Promoção da igualdade de oportunidades e equidade.  

 

A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela criança, ao 

longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados sobre o 

modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento e 

resolve problemas. Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e as 

características desenvolvimentais das crianças, assim como a articulação entre as diferentes 

áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem.  

De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e 

instrumentos de observação e registo diversificados, tais como:  

a) Observação  

b) Entrevistas  

c) Abordagens narrativas  

d) Fotografias  

e) Gravações áudio e vídeo  

f) Registos de autoavaliação  

g) Portefólios construídos com as crianças  

h) Questionarias a crianças, pais ou outros parceiros educativos  
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 i) Outros  

Baseados nos documentos acima descritos, preenche os documentos comuns do 

departamento: 

 Ficha de Avaliação Diagnóstica 

 Ficha Avaliação individual por áreas 

 Ficha Síntese de Avaliação de Grupo 

 

Durante o percurso da criança no Jardim de Infância, as fichas individuais de avaliação ficam 

arquivadas no seu processo individual;  

Da ficha individual de avaliação será entregue cópia aos encarregados educação no final de 

cada período;  

Quando a criança transita para o 1º ciclo, as fichas individuais de avaliação e outos 

documentos relevantes são arquivados no seu processo individual que segue para o 1º ciclo. 

Normativos Processuais 

As principais orientações normativas relativas à avaliação na educação pré-escolar estão 

consagradas no Despacho nº 5220/97 de 4 de agosto (Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-escolar) e no Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da 

DGIDC (Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar). As orientações neles contidas 

articulam-se com o Decreto-Lei nº 241/2001 de 30 de agosto (Perfil específico de 

Desempenho Profissional do Educador de Infância) devendo também ter em consideração 

as Metas de Aprendizagem definidas para o final da educação pré-escolar bem como a 

Circular nº4/DGIDC/DSDC/2011. 
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6.2 Critérios Gerais de Avaliação do 1.º ciclo do Ensino 

Básico 

A avaliação dos 1ºciclo é regulamentada pelo Decreto-lei 139 de 12 de julho e pelo 

Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 6 de dezembro. De acordo com estes normativos, a 

avaliação assume diferentes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa (interna e 

externa).  

A avaliação formativa tem um caráter contínuo e sistemático, e visa a regulação do 

ensino e da aprendizagem.  

A avaliação sumativa traduz um juízo globalizante e dá origem, no final do ano letivo, a 

uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das 

menções, respetivamente, de Transitou ou Não transitou, no final de cada ano não terminal 

e de Aprovado (a) ou Não aprovado (a), no final do ciclo. 

Avaliação Sumativa Interna 

Nos 1.º, 2.º e 3.ºanos de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa 

interna, nos três períodos letivos, expressa-se de forma descritiva em todas as áreas 

disciplinares e não disciplinares. 

No 4.º ano de escolaridade, a avaliação sumativa interna, nos três períodos letivos, 

expressa-se numa escala de 1 a 5 nas áreas disciplinares de Português e Matemática e de  

forma descritiva nas restantes áreas. 

No 4º ano ocorre ainda a avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços 

centrais do Ministério da Educação e Ciência, a qual assume a forma de prova final nas 

disciplinas de Português e Matemática, regulamentada anualmente em diploma legal 

próprio. 

As áreas curriculares não disciplinares, devem ser desenvolvidas em articulação entre si e 

com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as 

tecnologias de informação e da comunicação. 
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Os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas nos alunos são avaliados 

com recurso aos seguintes domínios: 

Domínio Cognitivo - Aquisição de conhecimentos por área disciplinar – 70% 

Domínio das Socio-afetivo – 30% 

Instrumentos de Avaliação - no processo de avaliação, são considerados os seguintes 

instrumentos: observação informal; fichas de avaliação formativa; fichas de avaliação 

sumativa; registos de observação; outros trabalhos. 

Menção Qualitativa/Nível - as fichas e outros trabalhos de avaliação serão classificados 

utilizando as seguintes menções qualitativas/níveis.  

Menção 

qualitativa 

Fraco Não satisfaz Satisfaz Satisfaz Bem Excelente 

Intervalo 

percentual  

 

0 a 19 

 

20 a 49 

 

50 a 69 

 

70 a 89 

 

90 a 100 

 

Nível  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Atribuído nas áreas de Português e Matemática, no 4º ano de escolaridade de acordo 

com o Despacho Normativo 24-A/2012/2012 de 6 de dezembro 

 

Critérios de Retenção 

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

limite de faltas. 

No final do 2.º e 3.º ano de escolaridade o aluno não transita nas seguintes condições: 

Números de menções 

qualitativas 

inferiores a Satisfaz 

Condição Menção 

2 

Quando as duas áreas forem simultaneamente 

Português e Matemática 
Não transita 

3 

Quando as áreas forem Português ou 

Matemática e simultaneamente menção não 

satisfatória nas outras áreas curriculares. 

 

Não Transita 
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No final do 4º ano de escolaridade o aluno não transita nas seguintes condições: 

Números de níveis 

inferiores a 3 
Condição Menção 

 

2 

Quando as duas áreas forem 

simultaneamente Português e Matemática. 

 

Não Aprovado 

 

3 

Quando as áreas forem Português ou 

Matemática e simultaneamente menção 

não satisfatória nas outras áreas 

curriculares. 

 

Não Aprovado 
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6.3 Critérios Gerais de Avaliação do 2.º e 3.º Ciclos do 

Ensino Regular 

A avaliação dos 2.º e 3.ºciclos do ensino básico regular é regulamentada pelo Despacho 

Normativo n.º 14/2011 de 18 de novembro. De acordo com este normativo, a avaliação 

assume diferentes modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa (interna e externa).  

A avaliação formativa tem um caráter contínuo e sistemático, e visa a regulação do 

ensino e da aprendizagem. Os instrumentos utilizados (testes/fichas, trabalhos, 

relatórios…) são classificados quantitativamente numa escala percentual de 0 a 100, 

relacionada com cinco níveis, de acordo com intervalos percentuais definidos. A estes 

níveis/intervalos percentuais estão associadas menções qualitativas de Fraco, Não satisfaz, 

Satisfaz, Satisfaz bem e Excelente. As correspondências entre as menções qualitativas, os 

intervalos percentuais e os níveis são as seguintes: 

Menção 

qualitativa 
Fraco Não satisfaz Satisfaz 

Satisfaz 

bem 
Excelente 

Intervalo 

percentual 
0 a 19 20 a 49 50 a 69 70 a 89 90 a 100 

Nível 1 2 3 4 5 

 

A classificação expressa nestes instrumentos será a menção qualitativa e a respetiva 

percentagem. 

A avaliação sumativa (interna e externa) traduz um juízo globalizante e dá origem no 

final do ano letivo a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, 

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

cada ano não terminal (5.º, 7.º e 8.º) e de Aprovado (a) ou Não aprovado (a), no final de 

cada ciclo (6.º e 9.º ano). 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo, de cada ano letivo e de 

cada ciclo. Nos anos não terminais (5.º, 7.º e 8.º) a avaliação sumativa é exclusivamente 

interna. Nos anos terminais de ciclo (6.º e 9.º), ocorre ainda a avaliação sumativa externa, 
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da responsabilidade dos serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência, a qual 

assume a forma de provas finais, regulamentadas anualmente em diploma legal próprio. 

No final de cada período/ano letivo, a informação resultante da avaliação sumativa 

expressa-se da seguinte forma: 

 - numa classificação em níveis de 1 a 5 nas disciplinas curriculares, acompanhada de uma 

apreciação descritiva sobre a evolução do aluno; a disciplina de Educação Moral e 

Religiosa (EMR) não é considerada para efeitos de progressão dos alunos. 

- numa menção qualitativa de Não satisfaz, Satisfaz e Satisfaz bem na área de Apoio ao 

Estudo (2.º ciclo) e na área de oferta complementar de Educação para a Cidadania 

Responsável (2.º e 3.º ciclos). Estas áreas não são consideradas para efeitos de progressão 

dos alunos. 

No final dos anos não terminais (5.º, 7.º e 8.º), o aluno não transita (*) nas seguintes 

condições, idênticas às previstas para os anos terminais de ciclo: 

N.º de níveis 

inferiores a 3 
Condição Menção 

 

2 

Quando as duas disciplinas forem 

simultaneamente Português e 

Matemática 

Não transita 

 

3 

Quaisquer disciplinas, à exceção da 

EMR 
Não transita 

(*) Salvaguardando-se o estipulado na lei (ponto 54, alínea b), do Despacho Normativo 

n.º 14/2011, de 18 de novembro), em que a decisão de progressão é da responsabilidade 

do Conselho de Turma. 

Os domínios, critérios e indicadores a ter em conta na atribuição das menções 

qualitativas/quantitativas, estão indicados no quadro seguinte.
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

POETA JOAQUIM SERRA 

 CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DO 2.º E 3.º CICLOS- E. REGULAR 
ANO LETIVO 2012/2013 

 

Definição qualitativa 

/quantitativa*
1
                              

 

Domínio*2 

Fraco 

Nível 1 

(0-19%) 

Não satisfaz 

Nível 2 

(20-49%) 

Satisfaz 

Nível 3 

(50-69%) 

Satisfaz bem 

Nível 4 

(70-89%) 

Excelente 

Nível 5 

(90-100%) 

 
D
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%
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8

0
%

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 9
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Não adquire conhecimentos e 
capacidades  no âmbito dos 
conteúdos programáticos: 

 
Identifica; Analisa; Sintetiza/ 
Caracteriza; Aplica; Relaciona; 
Resolve/ajuíza; Avalia* 
 
*descritores presentes nos critérios 
qualitativos e/ou quantitativos 

 
Não atingiu os requisitos mínimos 
na aquisição de conhecimentos e 
capacidades. 

 

Atingiu os requisitos mínimos 
previstos na aquisição dos 
conteúdos previstos nas 
matrizes/programas 
curriculares 

 
Adquiriu e interpreta 
criticamente os conteúdos 
programáticos, relacionando 
de um modo horizontal e 

vertical as matérias de ensino 
e experiencias de vida 

-Adquiriu e interpreta criticamente os 
conteúdos programáticos, 
relacionando de um modo horizontal 
e vertical as matérias de ensino e 
experiências de vida, revelando 
criatividade, empenho, assertividade 
que permitem a formulação de 

posições/trabalho fundamentado e 
autónomo sobre as matérias 
curriculares (relação com 
experiencias de vida). 

D
o

m
ín

io
 t

ra
n

sv
er

sa
l 

(t
ra

n
sd

is
ci

p
li

n
a

r)
 

      

           
D

o
m

ín
io

 t
ra

n
sv

er
sa

l 
(t

ra
n

sd
is

ci
p

li
n

a
r)

 

             
D

o
m

ín
io

 t
ra

n
sv

er
sa

l 
(t

ra
n

sd
is

ci
p

li
n

a
r)

 

  

Tem dificuldade na expressão oral e 
escrita e não adequa o seu discurso 
à situação 

Incorre frequentemente em erros 

na comunicação oral/escrita que 
dificultam a compreensão das 
mensagens, revelando 
dificuldades na adequação à 
situação comunicativa 

Apresenta uma linguagem 
correta e adequa o seu 
discurso à situação de forma 
satisfatória 

Apresenta correção linguística 
e riqueza vocabular e adequa 
de forma bastante satisfatória 
o seu discurso à situação 

 

Apresenta correção linguística e 
riqueza vocabular e adequa o seu 
discurso à situação com clareza e 
pertinência, sabendo argumentar de 

modo fundamentado 

Não é autónomo na realização dos 
seus trabalhos (não procura 
informação/plagia). 
 
 

Apresenta dificuldades de 
autonomia (não procura o que 
necessita, não seleciona, não sabe 
interpretar, citar e/ou os trabalhos 
não são originais). 

Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 

processamento de 
informação. 
 
 

Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 
informação, revelando 
criatividade e iniciativa. 

Apresenta autonomia, criatividade e 

iniciativa na procura, seleção e 
processamento de informação, numa 
atitude colaborante com o outro 

Não utiliza as TIC (realização e 
apresentação de trabalhos). 

Utiliza esporadicamente e de um 
modo por vezes incorreto as TIC 
(realização e apresentação de 
trabalhos) 

Utiliza corretamente as TIC. 
Utiliza as TIC de um modo 
criativo. 

Utiliza as TIC de um modo criativo e 
inovador.   
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- Não é assíduo e/ou pontual. Não 
traz para a aula o material 
necessário. (Assiduidade/ 
Pontualidade) 

 

-Por vezes não é assíduo e/ou 
chega atrasado e /ou não traz o 
material necessário. 
 
 
 

- É assíduo, mas 
pontualmente pode chegar 
atrasado e/ou não trazer o 
material requerido. 
 

 

- É assíduo /pontual/traz o 
material requerido. 
 
 

- É assíduo/pontual/traz o material 
requerido e procura ter uma 
intervenção proactiva juntos dos 
colegas (no sentido de provocar uma 
alteração /correção no 

comportamento de outrem). 

- Não cumpre prazos, não 
corresponde ao solicitado, não 

participa e/ou perturba ou trabalhos 
da turma 
(Responsabilidade/Empenho). 

- Por vezes não cumpre prazos 
e/ou corresponde ao solicitado. 
Por vezes não participa e/ou 
perturba os trabalhos da turma. 

- Cumpre prazos e 
corresponde ao solicitado. 
Ainda que não seja 
participativo. 

- Cumpre prazos e participa 
ativamente. 

- Cumpre prazos, participa 

ativamente, respeitando o espaço de 
intervenção dos outros.  

- Recusa-se a trabalhar em equipa 

ou impede outros de trabalhar. 
(Colaboração). 

- Por vezes não trabalha em 

equipa e intervém negativamente 
no trabalho de outros. 

- Trabalha em equipa, ainda 
que não mostre um espírito de 
iniciativa. 
 

- Trabalha em equipa e possui 
iniciativa. 

- Trabalha em equipa, possui 

iniciativa e espírito de liderança. 
 

- Apresenta uma abordagem 
incorreta com colegas, professores 

e/ou pessoal não docente, e/ou 
comunidade 
(Sociabilidade/cidadania). 
 

- Por vezes apresenta uma 
abordagem não muito correta com 
colegas, professores e/ou pessoal 
não docente, e/ou comunidade. 
 

- Apresenta uma atitude 
correta perante os outros, 

ainda que não evidencie 
abordagens de solidariedade e 
cidadania ativa. 
 

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania 
ativa.  

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 

comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania ativa 
fundamentada em princípios éticos, 
constituindo-se como um exemplo.  

- Concorre para a deterioração de 
instalações, equipamentos escolares 
e ambiente/ natureza circundante. 
Não respeita as regras de higiene e 
segurança. 

(Cidadania/ambiente) 

-Por vezes não cumpre quer a 
preservação de espaços e 
equipamentos escolares, quer as 
regras de segurança e higiene. 

- Utiliza e preserva os espaços 
e equipamentos escolares de 
um modo adequado e cumpre 
as regras de segurança e 
higiene. 

- Utiliza, preserva e colabora 
na preservação de 
espaços/equipamentos, e 
cumprimento de regras de 
segurança e higiene. 

-Contribui ativamente para a 
preservação de espaços e 
equipamentos, bem como para o 
cumprimento de regras de segurança 
e higiene. 
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*
1 

Os valores intermédios deverão respeitar a regra do arredondamento decimal, sem excluir a ponderação de cada percurso escolar.  

*2 Os domínios supõem quer competências, quer objetivos de aprendizagem, os primeiros designam a capacidade de mobilizar adequadamente conhecimentos onde intervêm diversos 

recursos: operações de raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, juízos e avaliações, capacidades relacionais e esquemas comportamentais; os segundos são os resultados 

visados das aprendizagens dos conteúdos, e referem-se às aquisições e desenvolvimento das potencialidades, sendo de concluir a indissociabilidade de ambos. 

Ver: M. C. Roldão. Gestão do currículo e avaliação de competências. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 

Nota: Cada item proposto para os domínios: “Cognitivo”, e “Pessoal e Social”, terá o desdobramento e/ou cotações que os Departamentos/Grupos disciplinares aferirem. 
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6.4 Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos de 

Educação Formação 

Recuperação/Reposição das horas letivas não lecionadas 

Face à natureza destes cursos, que exige a lecionação da totalidade das horas previstas para 

cada itinerário de formação, de forma a assegurar a certificação, torna-se necessário a 

reposição das aulas não lecionadas. Neste sentido, sugere-se que a duração diária, semanal 

ou anual dos cursos varie em função da tipologia dos mesmos e obedeça às normas 

estabelecidas para a elaboração de horários da escola. 

Recuperação 

Detetadas as dificuldades na aprendizagem e diagnosticadas as causas efetivas de 

insucesso, a equipa pedagógica propõe a estratégia de recuperação mais ajustada, que passa 

por:  

• definição de um programa de recuperação, assente na intensificação do processo 

individualizado de acompanhamento, bem como na definição e desenvolvimento de 

estratégias pedagógicas diferenciadas;  

• realização de um processo de reorientação, por manifesto desinteresse ou inaptidão do 

aluno para prosseguir no curso.  

As propostas decorrentes deste processo são submetidas à ratificação do Conselho 

Pedagógico que promove as condições para o seu desenvolvimento.  

Momentos de avaliação 

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.  
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Nos cursos com a duração de um ano ou no ano terminal dos cursos com a duração de dois 

anos, o último momento de avaliação ocorre no final da parte escolar dos mesmos.  

A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão do estágio e na 

sequência do conselho de turma convocado para o efeito.  

Progressão 

Nos cursos T2, a avaliação processa-se, ao longo do curso, nos momentos referenciados, 

não havendo lugar a retenção no 1.º ano.  

Realização de exames nacionais 

É obrigatória para os alunos que concluam ou tenham concluído um curso de Tipo 2 ou 3 

da modalidade de Educação e Formação regulados pelo Despacho Conjunto n.º 453/2004 

de 27 de julho, e que pretendam prosseguir estudos de nível secundário nos cursos 

científico – humanísticos;  

 

Avaliação da Componente de Formação Prática 

 

A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações da 

formação prática em contexto de trabalho e da prova de avaliação final (PAF), com a 

ponderação de 70% e 30%, respetivamente.  

 

A avaliação na formação prática em contexto de trabalho é contínua e formativa, apoiada na 

apreciação sistemática das atividades desenvolvidas pelo aluno, na sua experiência de 

trabalho. Os resultados desta apreciação são formalizados numa avaliação final.  

 

O desenvolvimento da formação prática em contexto de trabalho é acompanhado por um 

registo de assiduidade e avaliação, a enviar semanalmente, ao professor acompanhante, pelo 

monitor da entidade enquadradora. 
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Certificações 

Aos alunos que concluírem com aproveitamento os respetivos cursos serão certificados, 

consoante os casos, com uma qualificação profissional de nível 2 ou 3 e a conclusão do 9.º 

de escolaridade.  

Aos alunos que frequentaram um curso T2 ou T3 e obtiveram nas componentes de 

formação sociocultural e científica uma classificação final igual ou superior a três, e 

tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as componentes, com exceção da 

componente de formação prática, poderá ser emitido um certificado escolar de conclusão 

do 9.º ano de escolaridade.  

Aos alunos que tenham obtido aproveitamento numa ou mais componentes de formação, 

mas não na sua totalidade, poderá ser emitido um certificado da(s) componente(s) em que 

obtiveram aproveitamento.  

Aos alunos que só tiveram aproveitamento em algumas disciplinas poderá ser passada, 

quando solicitada, uma certidão/declaração comprovativa das disciplinas em que obtiveram 

aproveitamento.  

Os certificados de Educação e Formação, a definir em despacho conjunto pelos Ministros 

da Educação e da Segurança Social e do Trabalho, são emitidos pela entidade formadora 

responsável pelo curso.  

Na atribuição das menções qualitativas, nos domínios cognitivo e pessoal e social, são 

considerados os critérios gerais constantes do quadro anexo. 

Os domínios, critérios e indicadores a ter em conta na atribuição das menções 

qualitativas/quantitativas, estão indicados no quadro seguinte. 
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

POETA JOAQUIM SERRA 

 CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO – CEF 
ANO LETIVO 2012/2013 

 

Definição qualitativa 

/quantitativa*
1
                              

 

 

Domínio*
2 

Fraco 

Nível 1 

(0-19%) 

 

Não satisfaz 

Nível 2 

(20-49%) 

Satisfaz 

Nível 3 

(50-69%) 

Satisfaz bem 

Nível 4 

(70-89%) 

Excelente 

Nível 5 

(90-100%) 
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Não adquire conhecimentos e 
capacidades no âmbito dos 
conteúdos programáticos: 
 
Identifica; Analisa; Sintetiza/ 
Caracteriza; Aplica; Relaciona; 

Resolve/ajuíza; Avalia* 
 
*descritores presentes nos 
critérios qualitativos e/ou 
quantitativos 

Não atingiu os requisitos mínimos na 
aquisição de conhecimentos e 

capacidades. 

 
Atingiu os requisitos 
mínimos previstos na 
aquisição dos conteúdos 

previstos nas 
matrizes/programas 
curriculares 

 
Adquiriu e interpreta 
criticamente os conteúdos 
programáticos, relacionando de 

um modo horizontal e vertical 
as matérias de ensino e 
experiencias de vida 

-Adquiriu e interpreta criticamente os 
conteúdos programáticos, 
relacionando de um modo horizontal 
e vertical as matérias de ensino e 
experiências de vida, revelando 
criatividade, empenho, assertividade 

que permitem a formulação de 
posições/trabalho fundamentado e 
autónomo sobre as matérias 
curriculares (relação com 
experiencias de vida). 
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Tem dificuldade na expressão 

oral e escrita e não adequa o seu 
discurso à situação 

Incorre frequentemente em erros na 
comunicação oral/escrita que 

dificultam a compreensão das 
mensagens, revelando dificuldades na 
adequação à situação comunicativa 

Apresenta uma linguagem 
correta e adequa o seu 
discurso à situação de 
forma satisfatória 

Apresenta correção linguística e 
riqueza vocabular e adequa de 

forma bastante satisfatória o seu 
discurso à situação 
 

Apresenta correção linguística e 
riqueza vocabular e adequa o seu 

discurso à situação com clareza e 
pertinência, sabendo argumentar de 
modo fundamentado 

Não é autónomo na realização 
dos seus trabalhos (não procura 
informação/plagia). 
 
 

Apresenta dificuldades de autonomia 
(não procura o que necessita, não 
seleciona, não sabe interpretar, citar 
e/ou os trabalhos não são originais). 

Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 
informação. 
 

Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de informação, 
revelando criatividade e 
iniciativa. 

Apresenta autonomia, criatividade e 
iniciativa na procura, seleção ee 
processamento de informação, numa 
atitude colaborante com o outro 

Não utiliza as TIC (realização e 
apresentação de trabalhos). 

Utiliza esporadicamente e de um 
modo por vezes incorreto as TIC 
(realização e apresentação de 
trabalhos) 

Utiliza corretamente as 
TIC. 

Utiliza as TIC de um modo 
criativo. 

Utiliza as TIC de um modo criativo e 
inovador.   
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- Não é assíduo e/ou pontual. 
Não traz para a aula o material 

necessário. (Assiduidade/ 
Pontualidade) 

 
-Por vezes não é assíduo e/ou chega 
atrasado e /ou não traz o material 
necessário. 
 
 
 

- É assíduo, mas 
pontualmente pode chegar 
atrasado e/ou não trazer o 

material requerido. 
 
 

- É assíduo /pontual/traz o 
material requerido. 

 
 

- É assíduo/pontual/traz o material 
requerido e procura ter uma 
intervenção proactiva juntos dos 

colegas (no sentido de provocar uma 
alteração /correção no 
comportamento de outrem). 

- Não cumpre prazos, não 

corresponde ao solicitado, não 
participa e/ou perturba ou 
trabalhos da turma 
(Responsabilidade/Empenho). 

- Por vezes não cumpre prazos e/ou 
corresponde ao solicitado. Por vezes 
não participa e/ou perturba os 
trabalhos da turma. 

- Cumpre prazos e 
corresponde ao solicitado. 
Ainda que não seja 
participativo. 

- Cumpre prazos e participa 
ativamente. 

- Cumpre prazos, participa 
ativamente, respeitando o espaço de 
intervenção dos outros.  

- Recusa-se a trabalhar em 
equipa ou impede outros de 
trabalhar. (Colaboração). 

- Por vezes não trabalha em equipa e 
intervém negativamente no trabalho 
de outros. 

- Trabalha em equipa, 
ainda que não mostre um 
espírito de iniciativa. 
 

- Trabalha em equipa e possui 
iniciativa. 

- Trabalha em equipa, possui 
iniciativa e espírito de liderança. 
 

- Apresenta uma abordagem 
incorreta com colegas, 
professores e/ou pessoal não 
docente, e/ou comunidade 
(Sociabilidade/cidadania). 
 

- Por vezes apresenta uma abordagem 
não muito correta com colegas, 
professores e/ou pessoal não docente, 
e/ou comunidade. 

 

- Apresenta uma atitude 
correta perante os outros, 
ainda que não evidencie 
abordagens de 
solidariedade e cidadania 

ativa. 
 

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania 

ativa.  

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania ativa 
fundamentada em princípios éticos, 
constituindo-se como um exemplo.  

- Concorre para a deterioração 
de instalações, equipamentos 
escolares e ambiente/ natureza 

circundante. Não respeita as 
regras de higiene e segurança. 
(Cidadania/ambiente) 

-Por vezes não cumpre quer a 
preservação de espaços e 

equipamentos escolares, quer as 
regras de segurança e higiene. 

- Utiliza e preserva os 
espaços e equipamentos 
escolares de um modo 

adequado e cumpre as 
regras de segurança e 
higiene. 

- Utiliza, preserva e colabora na 
preservação de 
espaços/equipamentos, e 
cumprimento de regras de 
segurança e higiene. 

-Contribui ativamente para a 
preservação de espaços e 
equipamentos, bem como para o 
cumprimento de regras de segurança 
e higiene. 

 

 

 

*
1 

Os valores intermédios deverão respeitar a regra do arredondamento decimal, sem excluir a ponderação de cada percurso escolar.  

*2 Os domínios supõem quer competências, quer objetivos de aprendizagem, os primeiros designam a capacidade de mobilizar adequadamente conhecimentos onde intervêm diversos 

recursos: operações de raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, juízos e avaliações, capacidades relacionais e esquemas comportamentais; os segundos são os resultados 

visados das aprendizagens dos conteúdos, e referem-se às aquisições e desenvolvimento das potencialidades, sendo de concluir a indissociabilidade de ambos. 

Ver: M. C. Roldão. Gestão do currículo e avaliação de competências. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 

Nota: Cada item proposto para os domínios: “Cognitivo”, e “Pessoal e Social”, terá o desdobramento e/ou cotações que os Departamentos/Grupos disciplinares aferirem. 
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6.5 Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos 

Profissionais 

No caso particular dos Cursos Profissionais, a avaliação sumativa ocorre no final de cada 

módulo, com a intervenção do professor e do aluno, sendo formalizada em reunião de 

Conselho de Turma de Avaliação, no final de cada período. Incide ainda sobre a FCT e 

integra, no final do 3.º ano do ciclo de formação, uma PAP. Expressa-se na escala de 0 a 

20 valores, sendo a classificação de cada módulo publicitada em pauta sempre que o aluno 

atinja a classificação mínima de 10 valores, depois de validada pelo conselho de turma de 

avaliação e ratificada pelo órgão de gestão. No final de cada período letivo são tornadas 

públicas as classificações dos módulos concluídos. No final do curso as classificações da 

FCT e da PAP são tornadas públicas. 

 A avaliação sumativa no final de cada módulo inclui um momento de recuperação 

para os alunos não aprovados (tem um peso de 60% na classificação final do módulo 

correspondendo os restantes 40% ao domínio Pessoal e Social) e realiza-se até 15 dias 

úteis após a data de conclusão do módulo. 

 Para além deste momento de recuperação, os alunos que não obtiverem aprovação num 

módulo, têm a possibilidade de proceder à sua conclusão através da realização de uma 

prova de avaliação extraordinária (a realizar em Julho e/ou no início de cada ano letivo, 

em calendário a definir anualmente). 

 Cada aluno poderá requerer a inscrição a um número máximo de seis provas de 

avaliação extraordinárias por época. 

 Para os alunos com frequência de 12.º ano que obtiveram aproveitamento na PAP e na 

FCT e que apresentam até seis módulos não concluídos é ainda definida uma época 

especial em Dezembro. 

 Não transita para o ano de escolaridade seguinte o aluno que: 

 apresente mais do que três módulos em atraso em qualquer componente de 

formação ou mais do que seis módulos em atraso no total das disciplinas; 

 não progrida, por excesso de faltas, a três ou mais disciplinas. 
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Em casos excecionais e devidamente fundamentados, o conselho de turma pode decidir 

pela transição do aluno.  

Os domínios, critérios e indicadores a ter em conta na atribuição das menções 

qualitativas/quantitativas, estão indicados no quadro seguinte. 
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MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

POETA JOAQUIM SERRA 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO - CURSOS PROFISSIONAIS 
ANO LETIVO 2012/2013 

 

Definição 

qualitativa 

/quantitativa*
1
                              

 

 

Domínio*
2 

 

Muito Insuficiente 

(0-6 valores) 

 

 

 

Insuficiente 

(7-9 valores) 

 

Suficiente 

(10-13 valores) 

 

Bom 

(14-17 valores) 

 

Muito Bom 

(18-20 valores) 
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 Não adquire conhecimentos e 
capacidades no âmbito dos 
conteúdos programáticos: 
 
Identifica; Analisa; Sintetiza/ 

Caracteriza; Aplica; 
Relaciona; 
Resolve/ajuíza; Avalia* 
 
*descritores presentes nos 
critérios qualitativos 
e/ou quantitativos 

 

Não atingiu os requisitos mínimos na 
aquisição de conhecimentos e 
capacidades. 

 
Atingiu os requisitos 
mínimos previstos na 
aquisição dos conteúdos 
previstos nas 
matrizes/programas 

curriculares  

 
Adquiriu e interpreta 
criticamente os conteúdos 
programáticos, relacionando 
de um modo horizontal e 
vertical as matérias de ensino 

e experiencias de vida 

-Adquiriu e interpreta criticamente os 
conteúdos programáticos, relacionando 
de um modo horizontal e vertical as 
matérias de ensino e experiências de 

vida, revelando  
criatividade, empenho, assertividade 
que permitem a formulação de 
posições/trabalho fundamentado e 
autónomo sobre as matérias curriculares 
(relação com experiencias de vida).  
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- Tem dificuldade na 
expressão escrita e oral, as 
locuções são 
incompreensíveis. 
 

- Incorre frequentemente em erros de 
ortografia e/ou construção de frases. 

- Apresenta uma linguagem 
correta (ortografia e 
construção de frases), sem 
evidenciar riqueza 
vocabular. 

- Apresenta correção 
linguística e variedade 
vocabular. 
 

- Apresenta correção linguística, 
variedade de vocabulário, criteriologia 
e fundamentação argumentativa. (visão 
relacional)  

- Não é autónomo na 
realização dos seus trabalhos 
(não procura 
informação/plagia). 

- Apresenta dificuldades de autonomia 
(não procura o que necessita, não 
seleciona, não sabe interpretar, citar e/ou 
os trabalhos não são originais). 

- Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 

informação. 
 

- Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 

informação, revelando 
criatividade e iniciativa. 

-Revela autonomia, criatividade e 
iniciativa, face ao tratamento e 
produção de informação, revelando 

uma preocupação construtiva 
/pedagógica face ao outro.  

- Não utiliza as TIC 

(realização e apresentação de 
trabalhos). 

- Utiliza esporadicamente e de um modo 

por vezes incorreto as TIC (realização e 
apresentação de trabalhos) 

- Utiliza corretamente as 
TIC. 

-Utiliza as TIC de um modo 
criativo. 

- Utiliza as TIC de um modo criativo e 
inovador.   
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- Não é assíduo e/ou pontual. 
Não traz para a aula o 
material necessário. 
(Assiduidade/ Pontualidade) 

- Por vezes não é assíduo e/ou chega 
atrasado e /ou não traz o material 
necessário. 
 
 
 

- É assíduo, mas 
pontualmente pode chegar 
atrasado e/ou não trazer o 
material requerido. 
 
 

- É assíduo /pontual/traz o 
material requerido. 
 
 

- É assíduo/pontual/traz o material 
requerido e procura ter uma intervenção 
proactiva juntos dos colegas (no sentido 

de provocar uma alteração /correção no 
comportamento de outrem). 

- Não cumpre prazos, não 
corresponde ao solicitado, não 

participa e/ou perturba ou 
trabalhos da turma 
(Responsabilidade/Empenho). 

- Por vezes não cumpre prazos e/ou 
corresponde ao solicitado. Por vezes não 
participa e/ou perturba os trabalhos da 
turma. 

- Cumpre prazos e 
corresponde ao solicitado. 
Ainda que não seja 
participativo. 

- Cumpre prazos e participa 
ativamente. 

- Cumpre prazos, participa ativamente, 

respeitando o espaço de intervenção dos 
outros.  

- Recusa-se a trabalhar em 
equipa ou impede outros de 
trabalhar. (Colaboração). 

- Por vezes não trabalha em equipa e 
intervém negativamente no trabalho de 
outros. 

- Trabalha em equipa, ainda 
que não mostre um espírito 
de iniciativa. 
 

- Trabalha em equipa e possui 
iniciativa. 

- Trabalha em equipa, possui iniciativa 
e espírito de liderança. 
 

- Apresenta uma abordagem 

incorreta com colegas, 
professores e/ou pessoal não 
docente, e/ou comunidade 
(Sociabilidade/cidadania). 
 

- Por vezes apresenta uma abordagem não 
muito correta com colegas, professores 
e/ou pessoal não docente, e/ou 
comunidade. 
 

- Apresenta uma atitude 

correta perante os outros, 
ainda que não evidencie 
abordagens de solidariedade 
e cidadania ativa. 
 

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania 
ativa.  

- Apresenta um atitude correta perante 

todos os elementos da comunidade 
educativa e local manifestando uma 
cidadania ativa fundamentada em 
princípios éticos, constituindo-se como 
um exemplo.  

- Concorre para a deterioração 
de instalações, equipamentos 
escolares e ambiente/ natureza 
circundante. Não respeita as 

regras de higiene e segurança. 
(Cidadania/ambiente) 

-Por vezes não cumpre quer a preservação 
de espaços e equipamentos escolares, 
quer as regras de segurança e higiene. 

- Utiliza e preserva os 
espaços e equipamentos 
escolares de um modo 
adequado e cumpre as 

regras de segurança e 
higiene. 

- Utiliza, preserva e colabora 
na preservação de 
espaços/equipamentos, e 
cumprimento de regras de 
segurança e higiene. 

-Contribui ativamente para a 
preservação de espaços e equipamentos, 
bem como para o cumprimento de 

regras de segurança e higiene. 

 

 

*
1 

Os valores intermédios deverão respeitar a regra do arredondamento decimal, sem excluir a ponderação de cada percurso escolar.  

*2 Os domínios supõem quer competências, quer objetivos de aprendizagem, os primeiros designam a capacidade de mobilizar adequadamente conhecimentos onde intervêm diversos 

recursos: operações de raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, juízos e avaliações, capacidades relacionais e esquemas comportamentais; os segundos são os resultados 

visados das aprendizagens dos conteúdos, e referem-se às aquisições e desenvolvimento das potencialidades, sendo de concluir a indissociabilidade de ambos. 

Ver: M. C. Roldão. Gestão do currículo e avaliação de competências. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 

Nota: Cada item proposto para os domínios: “Cognitivo”, e “Pessoal e Social”, terá o desdobramento e/ou cotações que os Departamentos/Grupos disciplinares aferirem. 
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6.6 Critérios Gerais de Avaliação dos Cursos Científico-

Humanísticos do Ensino Secundário 

O Decreto -Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, e a Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto 

fundamentam os domínios, critérios e indicadores a ter em conta na atribuição das menções 

qualitativas/quantitativas, fundamentando a avaliação interna e externa, sendo de atender: 

 

Intervalo quantitativo (valores) das 

classificações 

 

Menção 

0 a 6 Muito Insuficiente 

7 a 9 Insuficiente 

10 a 13 Suficiente 

14 a 17 Bom 

18 a 20 Muito Bom 

 

1. A avaliação sumativa 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 ensino. 

2. Os momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou experimental 

são integrados no processo de ensino e estão sujeitos a ponderações pré-definidas. 

3.As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de caráter transversal, bem como o 

domínio pessoal e social, constituem objeto de avaliação em todas as disciplinas (ver 

grelha dos Critérios Gerais dos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário). 

 

Regime de avaliação 

A conclusão do curso do ensino secundário depende da aprovação em todas as disciplinas 

— o que requer a realização de exames nacionais. Para além do exame nacional na 

disciplina de Português, comum a todos os Cursos Científico-Humanísticos, o aluno realiza 

mais três exames nacionais: na disciplina trienal e nas duas disciplinas bienais da 
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componente de formação específica, e/ou numa dessas disciplinas bienais e na disciplina 

de Filosofia da componente de formação geral obedecendo às seguintes regras: 

 

a) É realizada nos prazos de inscrição para admissão às provas dos exames finais nacionais 

do ensino secundário; 

b) No momento previsto na alínea anterior é indicada a disciplina bienal da componente de 

formação específica em que o aluno realiza o exame final nacional, no caso de opção pela 

realização de exame final nacional a uma das disciplinas da componente de formação 

específica, e a disciplina de Filosofia da componente de formação geral. 

 

A opção prevista no número anterior pode ser alterada no ano ou anos letivos seguintes, 

desde que o aluno ainda não tenha concluído nenhuma das disciplinas relativamente às 

quais pretende alterar a decisão de realização de exame final nacional. 

 

Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento da avaliação sumativa 

externa são objeto de regulamentação própria, aprovada pela área da educação 

governamental  

 

Os domínios, critérios e indicadores a ter em conta na atribuição das menções 

qualitativas/quantitativas, estão indicados no quadro seguinte. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

POETA JOAQUIM SERRA 

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO- REGULAR 
ANO LETIVO 2012/2013 

Definição qualitativa 

/quantitativa*
1
                              

 

 

 

Domínio*
2 

 

Muito Insuficiente 

(0-6 valores) 

 

 

 

Insuficiente 

(7-9 valores) 

 

Suficiente 

(10-13 valores) 

 

Bom 

(14-17 valores) 

 

Muito Bom 

(18-20 valores) 
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 Não adquire conhecimentos e 
capacidades no âmbito dos 
conteúdos programáticos: 

 
Identifica; Analisa; Sintetiza/ 
Caracteriza; Aplica; Relaciona; 

Resolve/ajuíza; Avalia.* 
 
*descritores presentes nos 
critérios qualitativos e/ou 
quantitativos 

 
Não atingiu os requisitos mínimos na 

aquisição de conhecimentos e 
capacidades. 

 
Atingiu os requisitos 
mínimos previstos na 

aquisição dos conteúdos 
previstos nas 

matrizes/programas 

curriculares  

 
Adquiriu e interpreta 

criticamente os conteúdos 
programáticos, relacionando 

de um modo horizontal e 
vertical as matérias de ensino 

e experiencias de vida 

-Adquiriu e interpreta criticamente 
os conteúdos programáticos, 
relacionando de um modo 

horizontal e vertical as matérias de 
ensino e experiências de vida, 

revelando  

criatividade, empenho, 
assertividade que permitem a 

formulação de posições/trabalho 
fundamentado e autónomo sobre as 
matérias curriculares (relação com 

experiencias de vida).  
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- Tem dificuldade na expressão 
escrita e oral, as locuções são 
incompreensíveis. 
 

- Incorre frequentemente em erros de 
ortografia e/ou construção de frases. 

- Apresenta uma linguagem 
correta (ortografia e 
construção de frases), sem 
evidenciar riqueza 
vocabular. 

- Apresenta correção 
linguística e variedade 
vocabular. 
 

- Apresenta correção linguística, 
variedade de vocabulário, 
criteriologia e fundamentação 
argumentativa. (visão relacional)  

- Não é autónomo na realização 
dos seus trabalhos (não procura 
informação/plagia). 
 

- Apresenta dificuldades de autonomia 
(não procura o que necessita, não 
seleciona, não sabe interpretar, citar e/ou 
os trabalhos não são originais). 

- Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 
informação. 
 

- Apresenta autonomia na 
procura, seleção e 
processamento de 
informação, revelando 
criatividade e iniciativa. 

-Revela autonomia, criatividade e 
iniciativa, face ao tratamento e 
produção de informação, revelando 
uma preocupação construtiva 
/pedagógica face ao outro.  

- Não utiliza as TIC (realização e 
apresentação de trabalhos). 

- Utiliza esporadicamente e de um modo 
por vezes incorreto as TIC (realização e 
apresentação de trabalhos) 

- Utiliza corretamente as 
TIC. 

-Utiliza as TIC de um modo 
criativo. 

- Utiliza as TIC de um modo 
criativo e inovador.   
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- Não é assíduo e/ou pontual. Não traz 
para a aula o material necessário. 
(Assiduidade/ Pontualidade) 

- Por vezes não é assíduo e/ou chega 
atrasado e /ou não traz o material 
necessário. 
 
 
 

- É assíduo, mas 
pontualmente pode chegar 
atrasado e/ou não trazer o 
material requerido. 
 
 

- É assíduo /pontual/traz o 
material requerido. 
 
 

- É assíduo/pontual/traz o 
material requerido e procura ter 
uma intervenção proactiva 
juntos dos colegas (no sentido 
de provocar uma alteração 
/correção no comportamento de 
outrem). 

- Não cumpre prazos, não corresponde 
ao solicitado, não participa e/ou 
perturba ou trabalhos da turma 
(Responsabilidade/Empenho). 

- Por vezes não cumpre prazos e/ou 
corresponde ao solicitado. Por vezes não 
participa e/ou perturba os trabalhos da 
turma. 

- Cumpre prazos e 
corresponde ao solicitado. 
Ainda que não seja 
participativo. 

- Cumpre prazos e participa 
ativamente. 

- Cumpre prazos, participa 
ativamente, respeitando o 
espaço de intervenção dos 
outros.  

- Recusa-se a trabalhar em equipa ou 
impede outros de trabalhar. 
(Colaboração). 

- Por vezes não trabalha em equipa e 
intervém negativamente no trabalho de 
outros. 

- Trabalha em equipa, ainda 
que não mostre um espírito 
de iniciativa. 
 

- Trabalha em equipa e possui 
iniciativa. 

- Trabalha em equipa, possui 
iniciativa e espírito de 
liderança. 
 

- Apresenta uma abordagem incorreta 
com colegas, professores e/ou pessoal 
não docente, e/ou comunidade 
(Sociabilidade/cidadania). 
 

- Por vezes apresenta uma abordagem não 
muito correta com colegas, professores 
e/ou pessoal não docente, e/ou 
comunidade. 
 

- Apresenta uma atitude 
correta perante os outros, 
ainda que não evidencie 
abordagens de solidariedade 
e cidadania ativa. 
 

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania 
ativa.  

- Apresenta um atitude correta 
perante todos os elementos da 
comunidade educativa e local 
manifestando uma cidadania 
ativa fundamentada em 
princípios éticos, constituindo-
se como um exemplo.  

- Concorre para a deterioração de 
instalações, equipamentos escolares e 
ambiente/ natureza circundante. Não 

respeita as regras de higiene e 
segurança. 
(Cidadania/ambiente) 

-Por vezes não cumpre quer a preservação 
de espaços e equipamentos escolares, 
quer as regras de segurança e higiene. 

- Utiliza e preserva os 
espaços e equipamentos 
escolares de um modo 

adequado e cumpre as 
regras de segurança e 
higiene. 

- Utiliza, preserva e colabora 
na preservação de 
espaços/equipamentos, e 

cumprimento de regras de 
segurança e higiene. 

-Contribui ativamente para a 
preservação de espaços e 
equipamentos, bem como para 

o cumprimento de regras de 
segurança e higiene. 

*
1 

Os valores intermédios deverão respeitar a regra do arredondamento decimal, sem excluir a ponderação de cada percurso escolar.  

*2 Os domínios supõem quer competências, quer objetivos de aprendizagem, os primeiros designam a capacidade de mobilizar adequadamente conhecimentos onde intervêm diversos 

recursos: operações de raciocínio, conhecimentos, ativações da memória, juízos e avaliações, capacidades relacionais e esquemas comportamentais; os segundos são os resultados 

visados das aprendizagens dos conteúdos, e referem-se às aquisições e desenvolvimento das potencialidades, sendo de concluir a indissociabilidade de ambos. 

Ver: M. C. Roldão. Gestão do currículo e avaliação de competências. Lisboa: Editorial Presença, 2003. 

Nota: Cada item proposto para os domínios: “Cognitivo”, e “Pessoal e Social”, terá o desdobramento e/ou cotações que os Departamentos/Grupos disciplinares aferirem. 
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