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I - Enquadramento 

 
Os Critérios Gerais de Avaliação é um documento orientador do Agrupamento de Escolas Gil Paes (AEGP) em 

matéria de avaliação de alunos. Destina-se a todos os níveis de ensino e tem um carácter eminentemente 

disciplinar e interdisciplinar. Estes critérios, enquanto referenciais comuns no Agrupamento, são 

operacionalizados pelos departamentos/ grupos de docência. 

 
Tendo em conta que nos encontramos num processo de mudança de paradigma, em que a avaliação surge 

com um caráter pedagógico, este documento tem em linha de conta todos os normativos legais em vigor, 

bem como o Projeto Educativo e Curricular do Agrupamento, O Plano de Inovação e o Projeto de Intervenção 

para o AEGP, elaborado no âmbito da Formação do Projeto Maia “Para uma Fundamentação e Melhoria das 

Práticas de Avaliação Pedagógica”, promovida pelo Centro de Formação A23. 

 

Assim, neste documento, iremos redefinir os critérios de avaliação do AEGP, com enfoque numa avaliação 

formativa, na diversificação de tarefas e de processos de recolha de informação e na distribuição de feedback 

de qualidade, partindo de três critérios globais: 

• Conhecimento científico, 

• Pensamento crítico e criativo, 

• Comunicação. 

 

Estes Critérios Gerais de Avaliação serão aplicados para os regimes: 

a) presencial - aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num contexto em 

que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local; 

b) misto - aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades presenciais com 

sessões síncronas e com trabalho autónomo; 

c) não presencial - aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em ambiente virtual, 

com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e alunos; 

d) trabalho autónomo - aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença ou 

intervenção daquele; 

e) sessão assíncrona - aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham 

autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares 

disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de 

comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno das 

temáticas em estudo; 
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f) sessão síncrona - aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem 

online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, 

esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. (in Orientações para a 

organização do ano letivo 2020/2021, da DGEstE). 

 

No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco semanas destinam-se à recuperação e consolidação das 

aprendizagens, identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno no ano letivo 2019/2020. (in 

Orientações para a organização do ano letivo 2020/2021, da DGEstE). 

 

II - A avaliação de acordo com os normativos legais 
 

De acordo com a legislação em vigor, a avaliação deve: 

a) incidir sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Aprendizagens 

Essenciais, que constituem orientação curricular de base, com enfoque nas áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) assumir uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e 

interpretativo que procura tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá 

tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando; 

c) resultar da aplicação de processos diversificados de recolha de informação; 

d) assumir caráter contínuo e sistemático ao serviço das aprendizagens; 

e) fornecer ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes 

informação sobre o desenvolvimento e a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para 

a sua melhoria; 

f) permitir ao professor a (re)definição do processo de ensino e de aprendizagem e a tomada de 

decisões relativas à avaliação sumativa, no final de cada período letivo. 

 
A avaliação sumativa certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como 

as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 

Esses referenciais são os que a seguir se apresentam, assumindo-se que o perfil do aluno se vai construindo 

ao longo da escolaridade obrigatória, através da aquisição progressiva de conhecimentos, capacidades e 

atitudes. 
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ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

(de acordo com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória) 

 
 
 
 
 

LINGUAGENS 
E 

TEXTOS 
 
 

INFORMAÇÃO 
E 

COMUNICAÇÃO 
 

RACIOCÍNIO 
E 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

PENSAMENTO CRITICO 
E 

PENSAMENTO CRIATIVO 
 

SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO 
E 

TECNOLÓGICO 
 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
E 

AUTONOMIA 
 

BEM-ESTAR, SAÚDE 
E 

AMBIENTE 
 

SENSIBILIDDE ESTÉTICA 
E 

ARTÍSTICA 
 

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL 

 
CONSCIÊNCIA 

E 
DOMÍNIO DO CORPO 

Usa linguagens verbais e não verbais para se exprimir, comunicar e 
construir conhecimento, em diferentes contextos, pessoais, sociais, de 
aprendizagem e pré-profissionais; 

 
 

Apresenta competências de leitura e de escrita (na língua materna e em 
línguas estrangeiras) que lhe permitem interpretar, criar e expressar, 
oralmente, por escrito ou através de outros códigos, factos, opiniões, 
conceitos, pensamentos e sentimentos; 

 

Apresenta, explica e defende conceitos, ideias e projetos, em suportes 
e contextos variados, de acordo com objetivos diversos pré-definidos, 
perante diferentes públicos, em presença ou à distância, respeitando as 
regras próprias de cada ambiente; 

 
Pesquisa em suportes e contextos variados, organiza a informação e 
transforma-a em conhecimento e instrumento de trabalho; 

 

Resolve problemas utilizando diferentes metodologias e ferramentas; 
 

Pensa, observa, analisa informação, experiências ou ideias, argumenta 
com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com vista à tomada de 
posição fundamentada; 

 
Compreende processos e fenómenos científicos e tecnológicos que 
permitam a tomada de decisão e a participação em fóruns de cidadania; 
executa operações técnicas, adequando os meios materiais e técnicos à 
ideia ou intenção comunicativa. 

 
Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos; 

 
Estabelece objetivos, traça planos e concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia; 

 
Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social, adotando 
comportamentos adequados e trabalhando colaborativamente com 
vista à construção de um futuro sustentável; 

 

Reconhece, experimenta, aprecia criticamente e valoriza diferentes 
formas de arte e universos culturais; 

 
Coopera, partilha, colabora e trabalha em equipa em diferentes 
contextos; 

 
Interage com tolerância, empatia e responsabilidade aceitando 
diferentes pontos de vista e desenvolvendo novas formas de estar; 

 

Tem consciência de si próprio a nível corporal, emocional, cognitivo, 
psicossocial, estético e moral por forma a estabelecer, consigo próprio 
e com os outros, uma relação harmoniosa e salutar. 
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III - Princípios no domínio da avaliação pedagógica 
 

De forma simplificada, entende-se por: 

a) Avaliação Pedagógica – “Uma avaliação que está associada às conceções curriculares e potencia a 

melhoria das aprendizagens de todos os alunos, Aprender Mais e Melhor”.1 Os alunos devem ser 

encarados como participantes ativos e comprometidos em todo o processo de avaliação.2 

 
b) Avaliação Formativa – “É um processo eminentemente pedagógico, que permite que os alunos 

conheçam bem: a) o que têm de aprender no final de um dado período de tempo; b) a situação em 

que se encontram quanto às aprendizagens que têm de desenvolver; e c) os esforços que têm de 

fazer para aprenderem o que está previsto e descrito nos documentos curriculares. É 

tendencialmente contínua.”3 

 
c) Avaliação Sumativa – “(...) É pontual. (...) ocorre normalmente após os processos de ensino e 

aprendizagem (...). Isto significa que um dos propósitos da avaliação sumativa é recolher informação 

no sentido de formular um juízo acerca do que os alunos aprenderam, atribuindo-lhes, ou não, uma 

classificação.”4 

 
d) Feedback de qualidade – “É uma das competências centrais e mais poderosas que o professor deve 

dominar para garantir uma avaliação formativa com impacto positivo nas aprendizagens dos alunos: 

por um lado, no plano cognitivo, fornece aos estudantes a informação que eles precisam para 

compreenderem onde estão e o que precisam de fazer a seguir; por outro lado, no plano 

motivacional, desenvolve o sentimento de controlo sobre a sua própria aprendizagem e, por 

conseguinte, aumenta o grau de envolvimento dos alunos através de processos cada vez mais 

eficazes de autorregulação.”5 

O feedback é muito mais complexo do que uma simples crítica e implica várias componentes: 

clarificar os objetivos das aprendizagens (feed up), bem como os critérios definidos para essas 

aprendizagens; a resposta dada ao aluno (feed back), de modo a fornecer-lhe informação útil e 

pertinente que viabilize a sua ação no processo de aprendizagem e a identificação e superação das 

dificuldades diagnosticadas; destacando, ainda, a relevância do feed forward que indicará ao docente 

uma visão clara do que deve reajustar, quanto à redefinição de estratégias que promovam a aquisição 

de "mais e melhores aprendizagens." 

 

 

1 PPT da 1ª sessão de curta duração, janeiro 2020. 
2 In Machado, Eusébio. Folha 3, Participação dos Alunos nos Processos de Avaliação, Projeto MAIA, p. 2. 
3 In Fernandes, Domingos. Folha 1, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa, p. 3. 
4 In Fernandes, Domingos. Folha 1, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa, p. 6. 
5 In Machado, Eusébio. Folha 2, Feedback, p. 2. 
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“(…) a competência de dar feedback eficaz não é inata; pelo contrário, aprende-se e desenvolve-se 

através de uma prática reflexiva, do diálogo com os alunos e do trabalho colaborativo com os pares. 

A supervisão pedagógica e a observação de aulas, no âmbito de um trabalho colegial sistemático, são 

instrumentos poderosos para desenvolver a competência de dar feedback eficaz aos alunos. Saber 

escolher, em cada circunstância, as melhores opções de feedback constitui, pois, um dos principais 

desafios dos professores em prol de uma avaliação formativa e pedagógica.”6 

 
e) Processos de Recolha de Informação – “toda e qualquer ação ou dinâmica de trabalho, formal ou 

informal, não estruturada ou estruturada, que se desenvolve para obter dados acerca das 

aprendizagens e das competências dos alunos.”7 

 
f) Triangulação/Diversificação dos processos de recolha de informação - “Nenhum processo de 

recolha garante que se possa avaliar exatamente todas as aprendizagens e competências dos alunos 

num dado domínio do currículo.(...) a triangulação de processos de recolha de informação permite 

avaliar mais aspetos dos domínios/temas do currículo, lidar melhor com a grande diversidade de 

alunos que hoje frequentam as escolas, assim como reduzir os erros inerentes a qualquer processo 

de avaliação. (…) A tendência para utilizar um dado processo em detrimento de outros reduz a 

sensibilidade das avaliações à referida diversidade. Logo, é necessário diversificar para incluir.”8 

 
g) Tarefas – Dinâmica de sala de aula que deve ser diversificada e a sua seleção deve permitir que os 

alunos aprendam, os professores ensinem e ambos avaliem o trabalho realizado. 

Servir para aprender; servir para ensinar; servir para avaliar.9 

 
 

h) Rubrica de avaliação - “procedimento (…) para apoiar a avaliação de uma grande diversidade de 

produções e desempenhos dos alunos. (...) numa rubrica, deveremos ter sempre dois elementos 

fundamentais: um conjunto coerente e consistente de critérios e um conjunto muito claro de 

descrições para cada um desses critérios.”10 

 
i) Critérios de Avaliação – “Os critérios são afirmações que se produzem a partir de elementos 

curriculares indispensáveis (por exemplo, Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória) e que identificam o que se consideram ser as características ou os atributos 

que o desempenho dos alunos deve ter quando estão a trabalhar numa dada tarefa de avaliação. 

Assim, os critérios definem algo que é desejável que todos os alunos saibam ou sejam capazes de 

 

6 In Machado, Eusébio. Folha 2, Feedback, p. 6. 
7 In Fernandes, Domingos. Folha 6, Diversificação dos Processos de Recolha de Informação, p. 2. 8 In 
Fernandes, Domingos. Folha 6, Diversificação dos Processos de Recolha de Informação, p. 6. 9 In 

Fernandes, Domingos. Folha 1, Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa, p. 4. 
10 In Fernandes, Domingos. Folha 4, Rubricas de Avaliação, p.3. 
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fazer. (...) Os critérios de avaliação não são distribuições de ponderações ou de pesos por temas ou 

subtemas de um dado domínio ou unidade do currículo. Não são meios para atribuir classificações 

ou critérios de classificação!”11 

 
j) Critérios de Classificação – Técnicas que se utilizam para obter classificações.12 

 
 

 
IV - Política de avaliação pedagógica 

 
No processo de mudança que está a decorrer no AEGP, procura-se dar enfoque à avaliação formativa como 

processo central da avaliação pedagógica, em que a aprendizagem, o ensino e a avaliação surgem 

naturalmente de forma integrada. 

Partindo deste pressuposto, a avaliação formativa deverá ser feita ao longo do ano letivo, valorizando 

práticas de sala de aula em que predomine o papel ativo dos alunos. Neste sentido, as tarefas de 

aprendizagem devem coincidir com a avaliação formativa, para distribuição de feedback de alta qualidade. 

Pretende-se valorizar, ainda, os momentos de avaliação intercalar como mais uma forma de distribuir 

feedback de qualidade aos alunos e encarregados de educação, visto que se parte de uma análise partilhada 

entre docentes, em conselho de turma/equipas pedagógicas/conselho de docentes, dos processos de 

aprendizagem e de ensino. 

 
 

Para implementação destes pressupostos, a intervenção será ao nível organizacional e pedagógico. 

 
1. Nível organizacional - empoderamento da comunidade escolar para: 

a) Apropriação de ideias/conceitos-chave sobre avaliação pedagógica; 

b) Partilha de documentos teóricos e de experiências; 

c) Reforço das lideranças intermédias para Planeamento, Implementação e Monitorização de 

tarefas de avaliação pedagógica. 

 
 

Para implementar estas ações, no âmbito da alínea a): 

 

• No final do presente ano letivo, órgãos e estruturas pedagógicos da Escola definem claramente uma 

política de avaliação no AEGP; 

• No início do próximo ano letivo, decorrerão ações de formação de curta duração, dinamizadas pelo 

Centro de Formação A23; 

 

11 In Fernandes, Domingos. Folha 8, Critérios de Avaliação, p.3. 
12 Ibidem. 
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• No início do ano letivo, a receção aos alunos e encarregados de educação, promovida pela Direção, 

evidenciará as mudanças em curso, no que diz respeito à avaliação pedagógica dos alunos, para que 

haja uma interiorização de que os “testes” não são o único processo de recolha de informação e que 

avaliar (processo) não é necessariamente classificar (resultado). 

No âmbito da alínea b): 

 

• Foi disponibilizada a disciplina do Classroom “Projeto Maia Gil Paes” para partilha de documentação 

e de exemplos práticos desenvolvidos durante a formação (Projeto MAIA). 

No âmbito da alínea c): 

 

• Devem ser usados os três tempos semanais de 50 minutos comuns para planeamento, 

implementação e monitorização13 dos processos de ensino, construção e partilha de rubricas de 

avaliação para tarefas, incluindo as transversais a várias disciplinas; 

• Devem ser valorizados os conselhos de turma e equipas pedagógicas/conselho de docentes de 

avaliação intercalar, em novembro e março, como mais uma forma de distribuir feedback de alta 

qualidade aos alunos e encarregados de educação, partindo de uma partilha entre docentes dos 

processos de aprendizagem e de ensino; 

• Devem ser redefinidos os critérios específicos de avaliação, alinhados com estes critérios gerais, 

colocando enfoque na avaliação formativa, na diversificação de tarefas e de processos de recolha de 

informação e na distribuição de feedback de elevada qualidade, com ponderações por domínios em 

cada departamento (ciclo e/ou ano), partindo dos três critérios globais, transversais a todas as 

disciplinas dos currículos dos alunos. 

 

2. Nível pedagógico - a organização do processo de aprendizagem e ensino assenta nos princípios: 

a) da transparência 

b) da melhoria da aprendizagem 

c) da integração curricular 

d) da positividade 

e) da diversidade14 

 
Para implementar este processo, entende-se ser necessário: 

 

• Na Transparência, como processo para ajudar os alunos a aprender e para que a avaliação não seja 

considerada “uma ameaça”15, os critérios, os objetivos de aprendizagem, os procedimentos, os 

momentos e processos de recolha devem ser participados e acordados entre docentes e alunos e dados 

 

13 Em substituição das RAP (Reunião de Articulação Pedagógica) e RAC (Reunião de Articulação Curricular). 
14 In Fernandes, Domingos. Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de a Avaliação Pedagógica. Projeto de 
Monitorização Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica, pp. 9-15. 
15 Ibidem, p. 11. 
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a conhecer aos encarregados de educação, num momento inicial (por exemplo, no início do ano letivo e 

de uma sequência pedagógica). 

• Na Melhoria da Aprendizagem, capacitar os alunos e os encarregados de educação de que a avaliação 

formativa é um processo contínuo, cuja finalidade primeira não é atribuir uma classificação, mas 

contribuir para promover a aprendizagem. Assim, os alunos devem ser incentivados a participar 

ativamente no desenvolvimento das suas aprendizagens quer no contexto da sala de aula quer fora dela, 

por exemplo promovendo momentos de trabalho entre Diretora, Diretores de Turma/Professores 

Titulares de Turma e Delegados de Turma. 

Também as tarefas constituem momentos privilegiados para que os alunos, individualmente ou em 

grupo, possam mobilizar, integrar e utilizar de forma crítica os conhecimentos e competências e 

consolidar as suas aprendizagens, o que requer, por parte dos docentes, uma seleção criteriosa das 

mesmas. 

• Na Integração Curricular, em que o processo é intrínseco ao currículo, as tarefas devem 

o ser mais diversificadas, 

o relacionadas com a vida real dos alunos, 

o alinhadas com o currículo, 

o coincidentes, sempre que possível, com a avaliação formativa, 

o configuradas como verdadeiros desafios para os alunos, 

o transversais ao currículo, por exemplo através dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC). 

• Na Positividade, pretende-se criar ambientes menos formais, partindo do pressuposto que menos 

formalidade nas tarefas implica menos constrangimentos no tempo e mais oportunidades aos alunos. 

Por exemplo, modificar a disposição das mesas das salas de aula pode introduzir menos formalidades ou 

planificar tarefas que possibilitem aos alunos evidenciar os seus saberes e o que são capazes de fazer 

(exemplo, partir de temas e situações reais próximas das suas vivências e/ou usar as tecnologias 

educativas) motiva-os, envolve-os na aprendizagem, tornando-os mais ativos. 

• Na Diversidade, deve-se privilegiar o princípio da simplicidade. Promover tarefas exequíveis com 

processos limitados de recolha de informação (por exemplo, 3 a 4 processos de recolha de informação 

por semestre) e fazê-las coincidir com a avaliação formativa16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 “Consequentemente, não parece razoável tudo querer registar para tudo avaliar. Nem se pode avaliar tudo, nem se pode 
registar tudo”, in Fernandes, Domingos. Diversificação dos processos de recolha (dois exemplos). Projeto de Monitorização 
Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica, p. 2. 



Critérios Gerais de Avaliação Agrupamento de Escolas Gil Paes 

 
11 

 

 

 
 

V - Processos de recolha de informação 
 

Através da avaliação formativa, pretende-se interagir com todos os alunos (com ritmos de aprendizagem 

diversificados) de forma a distribuir os três tipos de feedback (feed up, feed back e feed forward)17 de elevada 

qualidade. Isto é, distribuir feedback de qualidade, individualmente ou em pequeno grupo, antes, durante e 

depois das atividades de aprendizagem e ensino, através da rubrica de avaliação (de que constam os critérios, 

os standarts e descritores de desempenho). 

Propomos como processos simples de recolha de informação a observação, a formulação de questões (Anexo 

1), bem como a utilização dos dados da autoavaliação dos alunos (Anexo 2). 

No contexto da autoavaliação, as rubricas de avaliação são ferramentas simples que possibilitam feedback 

imediato, pois permitem ao aluno (e ao professor) uma tomada de consciência da qualidade das 

aprendizagens realizadas, bem como a identificação do caminho que deve ser percorrido. 

 

Na utilização dos dados de autoavaliação, também é possível promover a elaboração de reflexões críticas, 

tais como comentário breve e relatório (Anexo 3), que o “obriga” a pensar nos seus próprios processos de 

aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Machado, Eusébio. Feedback. Projeto de Monitorização Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica. 



 

 

 

VI - Critérios de avaliação 

 
Tendo em conta os fundamentos e os princípios da avaliação pedagógica, foram considerados os seguintes 

critérios gerais de avaliação transversais, em consonância com as competências inscritas no Perfil dos Alunos 

à Saída Escolaridade Obrigatória: Conhecimento científico, Pensamento crítico e criativo e Comunicação. 

Os grupos de docência/departamentos definirão os descritores/perfis de aprendizagem/níveis de 

desempenho, por ano ou por ciclo, para cada domínio, considerando os 3 critérios gerais. 

 
 

VII - Política de classificação 

 
Considerando o que se revela importante avaliar nos processos de aprendizagem, os critérios de avaliação 

do AEGP – Conhecimento Científico – Pensamento crítico e criativo – Comunicação – alicerçam-se na visão 

de educação e de ensino do agrupamento, esplanada no seu Projeto Educativo, garantindo “a igualdade de 

oportunidades a todos os seus alunos” e, ainda, nos fundamentos da avaliação pedagógica. 

Neste sentido, os critérios definidos foram formulados com base em opções pedagógicas, numa perspetiva 

interdisciplinar, procurando integrar as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas, sendo também 

consistentes com as competências transversais a desenvolver pelos alunos (as AE e o PASEO). 

O AEGP pretende potenciar a apropriação de uma política de avaliação para as aprendizagens, 

predominantemente formativa, como explanado anteriormente, numa perspetiva pedagógica de contributo 

à melhoria das aprendizagens, potenciando dois momentos de avaliação de carácter formativo (em 

novembro e março), com menção qualitativa e, sempre que se considere relevante, uma síntese descritiva. 

Os momentos de avaliação intercalar e formativa constituir-se-ão como oportunidades de feedback para os 

alunos, pais/encarregados de educação e professores, potenciando (re)ajustes nas estratégias delineadas. 

Existirão também dois momentos de carácter sumativo, (em fevereiro e junho), com informação qualitativa, 

no 1º ciclo, e quantitativa nos restantes ciclos. 

A avaliação sumativa terá por finalidade fazer balanços e pontos de situação acerca do que os alunos sabem 

e são capazes de fazer, dando-lhe uma utilização formativa e mobilizando os seus resultados para efeitos da 

atribuição de uma classificação. 

A avaliação classificativa resultará da aplicação de “um sistema de classificação” que inclua “um algoritmo 

ou um procedimento aritmético que permite determinar as classificações dos alunos” (Fernandes, 2019), 

tendo em conta as tarefas ou propostas de trabalho definidas para cada semestre e os procedimentos de 

recolha de informação que permitam avaliar tão rigorosamente quanto possível o que os alunos devem saber 

e ser capazes de fazer através dessas tarefas. 
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No final de cada semestre, as aprendizagens e as competências transversais desenvolvidas pelos alunos serão 

classificadas numa perspetiva interdisciplinar. 

Para isso, e com base nos pressupostos anteriormente enunciados, será necessário implementar 

procedimentos para a concretização desta política de classificação: 

• O Conselho Pedagógico valida os três Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento (Conhecimento 

Científico – Pensamento crítico e criativo – Comunicação); 

• Não deve ser atribuída ponderação aos critérios; 

• Em sede de Departamento, sempre que possível, serão definidos domínios comuns de aprendizagem, 

assentes nas Aprendizagens Essenciais e nas competências, atitudes e valores do PASEO. Em caso de 

impossibilidade, devido à especificidade de alguma disciplina, os Domínios serão definidos por 

disciplina e/ou ciclo/ano; 

• Os domínios comuns ou específicos deverão ter ponderação, de acordo com a decisão tomada em 

sede de Departamento ou Grupo disciplinar; 

• Poderão também, em sede de Departamento, ser definidos subdomínios por ciclo ou ano; 

• Deverão ser definidas, em sede de Departamento, no mínimo duas tarefas/propostas diversificadas 

de trabalho a aplicar para recolha de informação por semestre, (a título exemplificativo: 

apresentação oral, trabalho de grupo, trabalho experimental, teste, entre outros; 

• Sugere-se que, em sede de conselho de turma/equipa pedagógica, seja elaborado um cronograma 

do desenvolvimento/aplicação das tarefas, no sentido de evitar momentos de 

sobreposição/sobrecarga de propostas de trabalho para os alunos, de forma a potenciar a recolha 

de dados de maior qualidade; 

• A recolha de informação obtida em cada tarefa poderá ser distribuída pelos vários domínios aferidos; 

• Será calculada a média obtida em cada domínio; 

• Será calculado o valor de cada domínio, de acordo com a ponderação definida; 
 
 
 
 
 
 

VIII - Critérios específicos de avaliação 

 
Para além do estipulado nos capítulos anteriores, na elaboração dos critérios específicos devem ser 

consideradas as seguintes orientações: 

1. Os critérios específicos de avaliação são aprovados pelo respetivo departamento, sob proposta dos 

grupos disciplinares. 
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2. Em cada Departamento, devem ser construídos e aplicados processos de recolha de informação 

diversificados, de acordo com a especificidade do nível de ensino, disciplina, 

domínio/tema/conteúdo, e as competências - conhecimentos, capacidades e atitudes - previstos no 

perfil dos alunos. 

 
3. Devem ser definidas as ponderações a atribuir a cada um dos domínios/temas/conteúdos. 

 

4. As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente dos 

DAC, são consideradas na avaliação das disciplinas intervenientes. 

 
5. Os alunos com Adaptações Curriculares Significativas e a desenvolver Plano Individual de  Transição, 

alíneas b) e d) do ponto 4, do artigo 10.º da Lei 116/2019, são avaliados de acordo com os critérios 

previstos no Relatório Técnico Pedagógico e no Programa Educativo Individual. Aos alunos para os 

quais foram mobilizadas medidas universais, seletivas e adicionais - alíneas a), d) e e) 

- do ponto 4 do artigo 10º, da Lei nº 116/2019, a avaliação realiza-se nos termos definidos para cada 

disciplina. 

 
6. Para todas as tarefas classificatórias, deverão ser dados a conhecer aos alunos os domínios que irão 

ser alvo de avaliação, bem como o resultado obtido em cada domínio, quantitativa e 

qualitativamente. 

 
7. Nas tarefas classificatórias dos alunos dos 1º e 2º ciclos, não constará a valorização de cada 

grupo/item, dada as suas especificidades. 

 

8. No caso das disciplinas sujeitas a avaliação externa, os testes escritos deverão, preferencialmente, 

respeitar a estrutura das provas de aferição/finais de ciclo/exame nacional. 

 

9. O quadro seguinte serve de referência à apresentação dos resultados: 
 
 

Ensino Básico 

 

Percentagem Menção Qualitativa 

0 % - 19 % Muito Insuficiente 

20 % - 49 % Insuficiente 

50 % - 69% Suficiente 

70% - 89% Bom 

90 % - 100 % Muito Bom 
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Ensino Secundário 
Cursos Científico-Humanísticos e Profissionais 

 

Pontos Menção Qualitativa 

0 - 74 Muito Insuficiente 

75 - 94 Insuficiente 

95 - 134 Suficiente 

135 -174 Bom 

175 - 200 Muito Bom 

 
 

IX - Condições de transição e de aprovação 

 

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

retenção considerada excecional. 

 
2. No momento da decisão de retenção de um aluno, o Conselho de Turma/Conselho de Docentes 

deverá ponderar a transição ou não do aluno, analisando os seguintes aspetos: 

I. A decisão de não transição é de caráter pedagógico e só pode ser tomada após um 

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

apoio face às dificuldades detetadas e a aplicação das medidas de inclusão, segundo o 

Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho; 

II. A decisão de não transição é de caráter pedagógico e deve ser tomada não apenas tendo 

conta a realização das aprendizagens essenciais previstas para esse ano, mas, também, 

ponderando o facto de o atraso na sua aquisição não permitir a realização das mesmas 

até final de ciclo, mesmo com a mobilização de medidas de promoção do sucesso. 

III. A evolução do aluno; 

IV. O domínio da língua portuguesa; 

V. A demonstração de atitudes de cidadania ativa e responsável (assiduidade, cumprimento 

de regras e normas estabelecidas no regulamento interno, comportamento, respeito no 

relacionamento com os outros); 

VI. Atitudes e valores na disciplina de Formação para a Cidadania ou Cidadania e 

Desenvolvimento, para as turmas que possuem as referidas no desenho curricular; 

VII. O domínio das tecnologias de informação e comunicação; 

VIII. O distanciamento entre os conhecimentos e capacidades desenvolvidas e as definidas 

para o final de ciclo - lógica de ciclo; 
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IX. O percurso escolar: número de retenções e reorientação do seu percurso escolar 

X. A decisão de transição/não transição dos alunos deverá resultar de um consenso dos 

membros que integram o Conselho de Turma/Conselho de Docentes. 

 
 

1º Ciclo 

No 1º ano não há lugar a retenção. 

A decisão de retenção, nos 2º e 3º anos, é tomada quando o aluno tem Menção insuficiente: 

• em Português ou PLNM e Matemática, cumulativamente. 

 
No 4ºano a decisão de Não Aprovação é tomada quando o aluno tem: 

• Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática; 

• Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em 

duas das restantes disciplinas; 

 
 

2º e 3º Ciclos 

A decisão de Não Aprovação é tomada, nos 6º e 9º anos, quando: 

- O aluno tiver obtido classificação inferior a 3 Português ou PLNM e a Matemática. 

- O aluno tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

 

ANOS NÃO TERMINAIS - 2º e 3º Ciclos (5.º 7.º e 8.º Anos) 

A decisão de retenção é tomada quando o aluno: 

a) Tiver obtido classificação inferior a 3, cumulativamente, nas disciplinas de Português e de Matemática e 

numa outra disciplina; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 a quatro ou mais disciplinas. 

 

 
 
 
 

X - Ofertas profissionalizantes, cursos artísticos especializados 

 

No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas 

profissionalizantes de nível básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho, 

previstas nas matrizes curriculares dos respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada. 

 

 

 

 

- EMRC e Oferta Complementar, nos 2º e 3º ciclos, não são consideradas para efeitos de retenção e de Não 

Aprovação dos alunos. 
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Nos anos terminais dos cursos profissionais, cursos de educação e formação, cursos artísticos especializados 

e cursos científico-tecnológicos, quando não seja possível cumprir a totalidade das horas previstas nos 

respetivos referenciais de formação em regime presencial cabe aos órgãos próprios de cada escola decidir 

sobre a avaliação final de cada aluno e correspondente conclusão e certificação do curso. 

 
Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao 

perfil de competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as 

disciplinas de natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime 

misto ou não presencial, por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

 

XI - Critérios de Avaliação na Educação Pré-escolar 

 
Na Educação Pré-Escolar, a ação educativa é sempre desenvolvida numa perspetiva globalizante. A 

avaliação tem como base a evolução e o desenvolvimento das crianças durante o percurso educativo, 

respeitando o seu ritmo e individualidade. 

 

Assim, a avaliação na Educação Pré-Escolar é baseada num processo contínuo de análise, que sustenta a 

adequação do processo educativo às necessidades de cada criança e do grupo, tendo em conta a sua 

evolução. 

 
Considerando a especificidade deste nível de ensino, a avaliação assume uma dimensão marcadamente 

formativa, pois trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais 

pelos processos do que pelos resultados, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. 

É um processo contínuo, em que são privilegiados técnicas e instrumentos de observação de natureza 

descritiva e narrativa, que documentam a evolução de cada criança, pelo que não são aplicáveis quaisquer 

coeficientes de ponderação. 

 

São utilizadas técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, nomeadamente: 

• Observação e registo de situações/intervenções/formas de participação nas atividades 

desenvolvidas; 

• Diagnóstico dos alunos; 

• Análise dos trabalhos produzidos/Portefólio individual de cada aluno; 

• Contactos com a família e outros parceiros; 

• Fichas de registo de observação/avaliação. 
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