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NOTA PRÉVIA
A avaliação pedagógica, que se desenvolve essencialmente em contexto de sala de aula,
para além do seu papel determinante no desenvolvimento de aprendizagens dos alunos,
constitui-se como um elemento integrante e regulador da prática educativa, permitindo uma
recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas
à promoção da qualidade das aprendizagens.
Neste âmbito, o Conselho Pedagógico entendeu ser necessário refletir sobre as práticas, integrando
a definição concetual e as informações divulgadas na Ação de Formação “Avaliação nos Ensinos
Básico e Secundário: Como Avaliar para o Sucesso Educativo?”, no Projeto de Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em Avaliação (MAIA) e os normativos legais relativos à avaliação
das aprendizagens dos alunos. Este processo visa a adoção de práticas articuladas entre os docentes
dos diversos ciclos de ensino e pretende contribuir para que todos os alunos aprendam mais e
melhor.

ENQUADRAMENTO
O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, e
226-A/2018, de 7 de agosto, estabelecem as orientações para a avaliação das aprendizagens dos
ensinos básico e secundário.

OBJETO
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por
referência as Aprendizagens Essenciais (AE), com especial enfoque nas áreas de competência
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).
A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e
fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes
informação sobre a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria.

FINALIDADES
A avaliação tem por objetivo a melhoria das aprendizagens e do ensino, através do
desenvolvimento de competências das diferentes áreas inscritas no PASEO, e não se constitui como
principal finalidade da educação e formação. No entanto, os resultados da avaliação das aprendizagens
dos alunos constituem um dos indicadores que permitem determinar a qualidade da educação e do
ensino. Assim, é necessário considerar na escola uma avaliação integrada no processo de ensinar e
aprender, isto é, uma avaliação interna de natureza formativa e sumativa, continuada, sistemática,
coerente e credível.

INTERVENIENTES
Avaliar é um processo partilhado entre professores, alunos, pais e encarregados de
educação. A participação destes intervenientes na avaliação deverá ser aprofundada e desenvolvida e
terá início com a divulgação deste documento junto dos vários parceiros educativos.
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Aos professores compete recolher, de forma sistemática, as informações e evidências de
aprendizagem com base numa variedade de técnicas e instrumentos de avaliação. Compete-lhes,
ainda, a partir dessas informações, ajustar o processo de ensino e de aprendizagem e emitir apreciações
e classificações referentes ao desempenho dos alunos.
Aos alunos cabe envolverem-se num processo de autoavaliação e, com a orientação do
professor, autorregular o seu processo de aprendizagem, identificar dificuldades e áreas de
preferência. Conforme o aluno progride ao longo do seu percurso escolar, deverá, progressivamente,
fazer a sua autoavaliação, com caráter descritivo e reflexivo, que entregará ao Diretor de Turma e que
fará parte do seu processo pedagógico individual.
Aos pais e encarregados de educação cabe um papel de acompanhamento do processo de
avaliação dos seus filhos ou educandos, quer através da participação nas reuniões promovidas pela
escola, quer, ainda, através do acompanhamento dos registos diários dos alunos nas diversas
disciplinas/áreas disciplinares e das informações avaliativas intercalares.

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO
A avaliação integra as várias dimensões que estruturam a aprendizagem, as múltiplas
capacidades a desenvolver que o currículo consagra e a natureza das diferentes áreas do
conhecimento. Assim, é necessário utilizar, de forma planificada e sistemática, diferentes técnicas
de recolha de informação e, consequentemente, diferentes instrumentos. Os processos de recolha de
informação podem ser organizados de acordo com quatro técnicas: inquérito, observação, análise de
conteúdo e testagem, com exemplos de instrumentos apresentados na tabela a seguir.
TÉCNICAS
Inquérito
Observação

Análise de conteúdo

Testagem

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS
Questionário orais/escritos sobre perceções e/ou opiniões
 inquéritos
 Grelhas de observação de apresentações orais
 Grelhas
de observação de realização de uma atividade
laboratorial/experimental
 Lista de verificação de realização de uma atividade/tarefa proposta
 Grelhas de observação direta
 Portefólios
 Relatórios de atividades
 Trabalhos de pesquisa/investigação/projeto
 Composições
 Cadernos diários
 Reflexões críticas
 Testes escritos
 Testes orais
 Testes digitais
 Questões aula
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DOMÍNIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos sustenta-se, de acordo com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, na integração de Atitudes, Valores, Capacidades e Conhecimentos com vista ao
desenvolvimento das seguintes áreas de competência:


Linguagens e textos;



Informação e comunicação;



Raciocínio e resolução de problemas;



Pensamento crítico e pensamento criativo;



Relacionamento interpessoal;



Desenvolvimento pessoal e autonomia;



Bem-estar, saúde e ambiente;



Sensibilidade estética e artística;



Saber científico, técnico e tecnológico;



Consciência e domínio do corpo.

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios
ou temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização
da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a
desenvolver (artigos 18.º, 20.º das portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e 226-A/2018, de 7
de agosto). Constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados pelo conselho de
turma no âmbito do respetivo plano curricular de turma. A ponderação de cada avaliação será
clarificada, junto de todos os intervenientes, através dos critérios definidos por cada
departamento.
Constituem referenciais gerais de avaliação:
 A aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos demonstrados nos diversos
processos de recolha de informação aplicados em cada disciplina;
 O domínio da Língua Portuguesa e das Tecnologias de Informação e Comunicação;
 O empenho em ações do Plano Anual de Atividades;
 A relação do aluno com o professor, com a turma e com a comunidade educativa em geral;
 A assiduidade, a pontualidade, a organização e o método de trabalho;
 A cidadania nos termos definidos na Estratégia de Escola para a Educação para a Cidadania.

RUBRICAS (2º e 3º ciclos)
As rubricas de avaliação têm por finalidade apoiar a avaliação das produções e
desempenhos dos alunos.
As rubricas deverão incluir um conjunto de critérios, que traduzam o que é desejável que
os alunos aprendam. Para cada critério são definidos níveis de desempenho, isto é, orientações
para que os alunos possam regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens e obter
feedback.
Para tarefas com caráter transversal, como Trabalho de Grupo, Exposição Oral/
Apresentação, Debate e Trabalho de Pesquisa, as rubricas devem ser gerais, aplicáveis a qualquer
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ano de escolaridade ou disciplina. Para tarefas mais especificas de cada área disciplinar, estas
devem ser elaboradas pelos docentes dessa área.

MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO FORMATIVA (para as aprendizagens)
A avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, tendencialmente
contínuo, que pressupõe a participação ativa dos alunos nas tarefas propostas pelos professores.
Possibilita a recolha de informações sobre o que os alunos sabem e são capazes de fazer,
utilizando diversificados processos de recolha de informação, atendendo às necessidades e
contexto em que as suas práticas se desenvolvem.
O foco da avaliação formativa e a razão da utilização de processos de recolha de
informação diversificados é dar feedback aos alunos, oral ou escrito, pelo menos no momento
seguinte à aplicação dos diferentes processos de recolha de informação definidos pelo grupo
disciplinar. É através da distribuição de feedback que os professores podem ter um papel decisivo
nos processos de aprendizagem dos seus alunos, pois é através dele que sabem o que têm de
aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para aprender.
AVALIAÇÃO SUMATIVA (das aprendizagens)
A avaliação sumativa é pontual, permite elaborar um balanço, ou um ponto de situação
acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer em certos momentos mais ou menos
predeterminados. Nesse sentido, um dos propósitos da avaliação sumativa é recolher informação
no sentido de formular um juízo acerca do que os alunos aprenderam.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Educação Pré-Escolar
Com base nas OCEPE (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar), a avaliação
assume a dimensão formativa assente em referências de desenvolvimento ou aprendizagens
esperadas atendendo ao percurso individual e único de aprendizagem e desenvolvimento de
cada criança.
A avaliação das crianças é situada no ambiente educativo escolar, em parceria com as
famílias.
Os instrumentos de avaliação do aprender a aprender desenvolvem-se através de
projetos de aprendizagem com a criança chamada a autorregular-se, a tomar consciência e a agir
nos processos de aprendizagem. Este é um processo contínuo de Observação/Registo/
Planeamento/ Avaliação/Reflexão através de técnicas e de instrumentos de observação e de
registo da prática pedagógica.
A documentação do processo com a sua descrição, valoriza as formas de aprender, os
progressos, sem classificar ou atribuir juízos de valor às aprendizagens.
No final de cada período letivo e no final do ano faz-se uma síntese global de
avaliação/ajustamento do projeto de grupo e dos seus efeitos/potencialidades nas aprendizagens
das crianças.
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Na síntese de avaliação individual trimestral é realçado o que a criança é capaz de fazer,
as suas aprendizagens mais significativas, o seu percurso, evolução e progressos.

Ensino Básico e Secundário
A avaliação dos alunos, em cada disciplina, realiza-se no domínio dos conhecimentos, das
capacidades e das atitudes e será apurada com base na qualidade das prestações realizadas, por
aplicação de uma diversidade de processos de recolha de informação e no respeito pelos critérios
de avaliação da disciplina.
As tarefas de aprendizagem devem ser definidas em grupo disciplinar, e, quando possível,
ter rubricas, que devem incluir critérios de avaliação e níveis de desempenho. Após a aplicação
de cada tarefa de avaliação deve ser fornecido feedback aos alunos sobre a mesma, com
informações sobre os aspetos positivos e a melhorar.
Cada grupo disciplinar deve decidir quais as rúbricas a utilizar, podendo ser para tarefas
transversais às diversas disciplinas ou especificas da sua área disciplinar. Neste último caso, deve
o grupo disciplinar elaborar as rubricas de avaliação, respeitando uma escala de cinco níveis (três
descritos e dois intermédios) para níveis de desempenho em cada critério.
A avaliação interpares (heteroavaliação) e a discussão dos resultados da avaliação com
os alunos (autoavaliação) devem ser um apoio à avaliação.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
Os processos de recolha de informação de maior relevância devem ser marcados
antecipadamente, devendo o conselho de turma zelar pela distribuição equilibrada dos mesmos
ao longo de cada período.
Quando a tarefa de avaliação for a realização de teste, a marcação deverá acautelar que
não seja marcado mais do que um por dia e três por semana.
A correção e entrega de qualquer prova de avaliação escrita será efetuada, no limite, antes
da realização da prova seguinte, no horário normal da turma.
As provas de avaliação terão a indicação da cotação de cada questão (esta norma não se
aplica ao primeiro ciclo).
Na classificação de cada uma das questões das provas escritas de Português e
Matemática do 9º ano, e em todas as questões das provas escritas nas disciplinas do ensino
secundário, quando aplicável, é apresentada a cotação atribuída pelo docente em cada questão.

As provas de avaliação serão classificadas do seguinte modo:
ENSINO BÁSICO

ENSINO SECUNDÁRIO

MENÇÃO QUALITATIVA (1)

MENÇÃO QUANTITATIVA (1)

1º Ciclo

2º e 3º Ciclos

Nível

0-19%

Fraco

0% a 19%

1

20-49%

Não Satisfaz

20% a 49%

2

Insuficiente

6

Suficiente

50-69%

Satisfaz

50% a 69%

3

Bom

70-89%

Satisfaz Bastante

70% a 89%

4

Muito Bom

90-100%

Excelente

90% a 100%
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Será registada a classificação na
escala de 0 (zero) a 20 (vinte)
valores.

(1) MENÇÃO A REGISTAR NOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO.

A classificação de final de período, deve traduzir um balanço global acerca do perfil de
aprendizagem desenvolvido, considerando todas as aprendizagens avaliadas até ao momento,
que se operacionaliza através da ponderação dos pesos percentuais atribuídos aos diferentes
domínios/temas.
Para que todos os alunos e respetivos encarregados de educação possam dispor de elementos
informativos tão objetivos e completos quanto possível acerca da aprendizagem, deve-se preencher
uma ficha informativa1 a meio do 1º e 2º períodos letivos. A divulgação das informações aos
encarregados de educação far-se-á através da entrega da ficha acima referida e sempre que o
encarregado de educação as solicitar.

CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO / APROVAÇÃO
A progressão exprime-se através do juízo de Transita (anos não terminais de ciclo) e
Aprovado (anos terminais de ciclo). Estes juízos são aplicados ao aluno que tenha adquirido os
conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas para cada ciclo de ensino.
Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de
ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o
desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor titular de
turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos restantes ciclos,
pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano, exceto no 1.º ano de
escolaridade.
Verificando-se retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao
conselho de turma, nos restantes ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as
capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na
elaboração do plano curricular da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano
escolar subsequente.
Aos alunos que frequentam o segundo e o terceiro anos de escolaridade, aplicam-se os
mesmos critérios de transição que são aplicados aos alunos matriculados no quarto ano de
escolaridade.
Aos alunos que frequentam o quinto ano de escolaridade, aplicam-se os mesmos critérios
de transição que são aplicados aos alunos matriculados no sexto ano de escolaridade.
Aos alunos que frequentam o sétimo e o oitavo anos de escolaridade, aplicam-se as
mesmas condições de transição em vigor para os alunos que frequentam o nono ano de
escolaridade, com as duas exceções que se seguem: (i) Excecionalmente e, por razões
devidamente justificadas e fundamentadas, o conselho de turma pode optar pela transição do
aluno com três níveis inferiores a três, desde que, no conjunto, não se encontre cumulativamente
Português e Matemática e (ii) O conselho de turma poderá, ainda, optar pela transição do aluno

1

Ficha de avaliação descritiva elaborada e aprovada pelo Conselho Pedagógico
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quando este obtiver nível inferior a três a Português e Matemática, cumulativamente, desde que
se preveja que o aluno ingresse numa oferta formativa diferente do ensino regular e se garanta
a concordância do encarregado de educação e parecer favorável do SPO, quando aplicável.
A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à
inclusão realiza-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no programa educativo
individual, se aplicável.

DO RECONHECIMENTO MÉRITO E DA EXCELÊNCIA
No final de cada ano letivo, o conselho pedagógico, nos termos previstos no Regulamento
Interno, procederá ao reconhecimento do Mérito e Excelência dos desempenhos dos alunos do
Agrupamento. Este reconhecimento pretende promover o sucesso escolar e educativo, incentivar os alunos
para a realização das tarefas escolares, bem como reconhecer e valorizar competências e atitudes
reveladas ao nível cultural, desportivo, pessoal e social.
Na página a seguir apresenta-se uma tabela que estabelece uma correspondência entre
os critérios de avaliação e as áreas de competência do PASEO.
ÁREA DE COMPETÊNCIA
PERFIL DO ALUNO
A - LINGUAGENS E TEXTOS

DO

B
INFORMAÇÃO
E
COMUNICAÇÃO
C - RACIOCÍNIO E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
D - PENSAMENTO CRÍTICO E
PENSAMENTO CRIATIVO
E
RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL
F - DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
AUTONOMIA
G - BEM-ESTAR, SAÚDE E
AMBIENTE
H - SENSIBILIDADE ESTÉTICA E
ARTÍSTICA
I - SABER CIENTÍFICO, TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
J - CONSCIÊNCIA E DOMÍNIO DO
CORPO

CRITÉRIOS
Correção

Adequação

Coesão

Fluência

Seleção

Organização

Interpretação

Rigor

Problematização

Mobilização

Raciocínio

Estruturação

Análise

Reflexão

Argumentação

Criatividade

Cooperação

Responsabilidade

Respeito

Relacionamento

Autonomia

Participação

Curiosidade

Resiliência

Respeito

Responsabilidade

Cooperação

Assertividade

Domínio

Composição

Apresentação

Fruição

Valorização

Compreensão

Apropriação

Aplicação

Rigor

Eficácia

Adequação

Destreza

Ritmo

Expressividade

Pertinência

Correção

Os critérios de avaliação enunciam um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade,
integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competência
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A tabela que se segue apresenta o layout dos critérios
de avaliação dos alunos do Agrupamento
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Critérios de Avaliação – disciplina/ano ou ciclo
Domínios/Te
mas
% (1)

Critérios a ter em
conta na recolha de
dados

Áreas de Competência e
Descritores do Perfil dos
Alunos (2)

Descritores de desempenho

Instrumentos de
avaliação/recolha de
dados (3)

5 ou
18-20

Nível intermédio

4 ou
14-17
3 ou
11-13

Nível intermédio

2 ou
8-10
1 ou
1-7
5 ou
18-20

Nível intermédio

4 ou
14-17
3 ou
11-13

Nível intermédio

2 ou
8-10
1 ou
1-7

(1) O peso a atribuir aos domínios/temas é definido pelos diferentes grupos disciplinares.
(2) ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS: A - Linguagens e textos; B - Informação e comunicação; C - Raciocínio e resolução de problemas; D - Pensamento crítico e pensamento criativo; E - Relacionamento
interpessoal; F - Desenvolvimento pessoal e autonomia; G - Bem-estar, saúde e ambiente; H - Sensibilidade estética e artística; I - Saber científico, técnico e tecnológico; J - Consciência e domínio do corpo.
(3) Cada grupo disciplinar deverá definir o número de instrumentos de avaliação/recolha de dados, de diferentes tipologias, a aplicar por período. Dando cumprimento ao previsto no DL nº54/2018, a lista de instrumentos
a definir, constitui apenas uma sugestão, tendo o docente autonomia para fazer as opções pedagógicas que entender, de acordo com as necessidades, interesses e perfil de aprendizagem dos seus alunos.
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