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Critérios Gerais e Normas de Avaliação 
 

Ano Letivo 2019-20 
 

 
 

I. INTRODUÇÃO 

A avaliação dos alunos é um processo regulador do ensino e da aprendizagem, orienta o 
percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os 
conhecimentos adquiridos, as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

1. Os intervenientes no processo de avaliação são: 

a) A equipa de professores responsável pela lecionação; 

b) Outros professores implicados no processo de aprendizagem dos alunos; 

c) Os técnicos dos serviços especializados de apoio educativo, quando tal se justifique; 

d) Os alunos, através da sua autoavaliação; 

e) Os encarregados de educação, nos termos definidos no regulamento interno e nos 
normativos legais em vigor; 

f) Os serviços regionais e centrais do Ministério da Educação. 

2. A avaliação dos alunos decorre dos normativos legais em vigor e é da responsabilidade de 
todos os intervenientes no processo. 

3. Cabe individualmente a cada professor: 

a) Dar a conhecer ao aluno e respetivo encarregado de educação os critérios e os 
instrumentos de avaliação que irão ser aplicados ao longo do ano, de modo a que ambos 
compreendam o processo de avaliação e nele se empenhem ativamente; 

b) Respeitar o espírito e o princípio da avaliação contínua consignados nos normativos 
legais; 

c) Valorizar os conhecimentos, as capacidades e as atitudes, não devendo a avaliação 
refletir apenas a média aritmética das percentagens e classificações atingidas nos 
instrumentos de avaliação; 

d)  Considerar um conjunto de ações plasmadas no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória relacionadas com a prática docente, a serem desenvolvidas dentro 
da sala de aula, nomeadamente: 

i) Associar os conteúdos de cada área do saber a situações e problemas presentes no 
quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere, 
recorrendo a materiais e recursos diversificados; 

ii) Organizar o ensino tendo como foco a experimentação de técnicas, instrumentos e 
formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora 
dela, atividades de observação e de integração de saberes, que permitam ao aluno fazer 
escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base na sua 
matriz de valores; 

iii) Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a 
integração e troca de saberes;  
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iv) Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho desenvolvido por sua 
iniciativa e incentivar a sua intervenção na comunidade escolar; 

v) Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e 
das TIC; 

vi) Monitorizar do uso das TIC como ferramentas de apoio ao desenvolvimento dos 
alunos de forma coerente e objetiva.  

e) Promover a auto e heteroavaliação dos alunos; 

f) Fornecer ao diretor de turma, no prazo a estipular pela direção, as informações 
intercalares referentes à avaliação da sua disciplina. 

Compete ao Conselho Pedagógico aprovar os critérios gerais de avaliação dos alunos que 
frequentam o Agrupamento de Escolas, de acordo com as orientações do currículo nacional, para 
cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares. 

 

II. AVALIAÇÃO INTERNA DAS APRENDIZAGENS 

Compreende, de acordo com a finalidade que preside à recolha de informação, as modalidades de 
avaliação formativa e de avaliação sumativa. 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorrendo a uma variedade de 
procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 
pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 

 

a) Pré-Escolar  

Na educação pré-escolar a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, sendo 
avaliadas as competências definidas pelas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, através 
das designações – adquirido e em aquisição. É um processo contínuo de registo dos progressos 
realizados pela criança, tendo como referência o perfil de desenvolvimento aprovado pelo departamento 
da Educação Pré-escolar.  

b) 1º CEB 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na 
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as 
disciplinas, no final de cada período letivo, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a 
evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que 
aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  

c) 2.º e 3.º  CEB 

Nos 2.º e 3.º ciclos a avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5, acompanhada de uma síntese 
descritiva por disciplina, obrigatória no caso do nível atribuído ser inferior a 3, evidenciando as áreas a 
melhorar, e facultativa nos restantes casos. 

d) CEF 

Nos cursos de educação e formação, a avaliação é expressa, no final de cada período, numa escala 
de 1 a 5 nas componentes sociocultural e científica correspondendo à média das classificações obtidas 
nos módulos e através de pautas modulares/UFCD na componente tecnológica. 

e) Ensino secundário - cursos científico-humanísticos  

No ensino secundário, cursos científico-humanísticos, a avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 
valores.  

f) Ensino secundário - cursos profissionais  

No ensino secundário, cursos profissionais, a avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores. 
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A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada módulo/UFCD de uma disciplina. Para os cursos  
iniciados a partir de 2018/2019, a formalização da classificação final de módulos/UFCD é realizada em 
reunião do conselho de turma de avaliação. 

g) Cursos de Educação e Formação de Adultos 

Os Cursos EFA compreendem uma avaliação formativa (permite obter informação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens) e ainda uma avaliação sumativa (serve de base à certificação final) . 

 

Nota: A avaliação dos alunos abrangidos pela medida adicional Adaptações Curriculares 
Significativas, no âmbito da alínea b), do ponto 4, art.º 10.º, DL 54/2018, de 6 de julho, é acompanhada de 
uma apreciação descritiva por disciplina, no final de cada período, sobre a sua evolução. 

 

III. AVALIAÇÃO EXTERNA DAS APRENDIZAGENS 

A avaliação externa das aprendizagens inclui as provas de aferição no 2.º, 5.º e 8.º ano de 
escolaridade, as provas finais de ciclo do 9.º ano de escolaridade, os exames finais nacionais nos 
cursos científico-humanísticos, a prova de aptidão final nos cursos de educação e formação e a 
prova de aptidão profissional nos cursos profissionais. 

 

IV. CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos e terminologias, o conselho pedagógico aprovou os 
seguintes pesos percentuais: 

1. Disciplinas da componente do currículo 

 Domínios das aprendizagens 

(Conhecimentos e capacidades) 

Domínio Comportamental 

(Atitudes e comportamentos) 

 
Avaliação dos conteúdos específicos 

definidos nos programas das 

diferentes disciplinas com referência 

às Aprendizagens Essenciais e ao 

Perfil do Aluno para o Século XXI. 

É responsável e interage com tolerância e empatia; 

Coopera e relaciona-se com os outros em tarefas e 
projetos comuns; 

Manifesta um comportamento adequado ao espaço da 
sala de aula e outros; 
É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos 
personalizados de aprendizagem; 

Adere e intervém nas atividades de sala de aula / 

agrupamento (nomeadamente atividades previstas no 

PAA). 

1.º ciclo 70% 30% 

2.º ciclo 75% 25% 

3.º ciclo 80% 20% 

CEF 60% 40% 

CCH 90% 10% 

Ensino 

Profissional 
70% 30% 

Educação 

Física (ens. 

secundário) 

80% 20% 

EMRC 40% 60% 
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Avaliação do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) no âmbito do Plano de Atividades da Turma (até 30%) 

 

Notas: 

No desenvolvimento do DAC deve estar garantido o seu caracter globalizante, não desvirtuando as características da 
aprendizagem que se prendem com os domínios do Perfil dos Alunos na Escolaridade Obrigatória.  

Os domínios das aprendizagens e comportamental deverão se tomados como interligados entre si, de acordo com o 
espírito do Perfil dos Alunos. 

 

 
2. Cidadania e Desenvolvimento (anos de escolaridade abrangidos pelo DL 55/2018 de 6 de 

julho) 

Aprendizagens esperadas 
Impacto das 

aprendizagens na 
comunidade 

Domínio das Atitudes 

Avaliação efetuada pelos 
docentes das disciplinas 
que trabalharam conteúdos 
e projetos, tendo em conta 
o Referencial de Educação 
para a Cidadania. 

35% 
Avaliação 
efetuada pelo 
professor titular 
de turma/ 
conselho de 
turma. 

25% 
Relacionamento 
interpessoal 

 

40% 

 Autonomia e 
desenvolvimento 
pessoal 

Notas: 

A avaliação na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento é transversal a todas as disciplinas para o 1º ciclo e ensino 
secundário e quantitativa de 1 a 5 para os restantes ciclos de ensino. 

 

V. PERFIL DE APRENDIZAGENS  

Os descritores de desempenho das aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de 
escolaridade, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências 
inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória são: 

 
Classificação Nível Perfil de aprendizagens específicas – articuladas com as AE e PA 

 
 
 

[17,20] 

 
 
 

5 

Adquiriu, com nível muito bom, as aprendizagens disciplinares essenciais. 
Revela muito bom domínio de linguagens e textos, raciocínio e resolução de problemas, 
pensamento crítico e criativo. 
Elevados conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico.  
Elevados padrões de sensibilidade estética e artística.  
Revela elevada consciência e domínio do corpo.  
Revela muito bom relacionamento interpessoal e um extraordinário desenvolvimento pessoal e 
de autonomia, concretizados em elevados patamares de cidadania de intervenção, 
responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 
 
 

[14,17[ 

 
 
 

4 

Adquiriu, com nível bom, as aprendizagens disciplinares essenciais. 
Revela bom domínio de linguagens e textos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento 
crítico e criativo. 
Bons conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e tecnológico. 
Bons padrões de sensibilidade estética e artística.  
Revela boa consciência e domínio do corpo.  
Revela bom relacionamento interpessoal e um grande desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em grandes patamares de cidadania de intervenção, 
responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 
 
 

[10,14[ 

 
 
 

3 

Adquiriu, com nível suficiente, as aprendizagens disciplinares essenciais. 
Revela suficiente domínio de linguagens e textos, raciocínio e resolução de problemas, 
pensamento crítico e criativo. 
Revela suficiente conhecimento do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico.  
Revela suficientes padrões de sensibilidade estética e artística.  
Revela suficiente consciência e domínio do corpo. 
Revela um satisfatório relacionamento interpessoal e um razoável desenvolvimento pessoal e 
de autonomia, concretizados em patamares medianos de cidadania de intervenção, 
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responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 
 
 
 

[4,10[ 

 
 
 

2 

Adquiriu um nível insuficiente de aprendizagens disciplinares essenciais. 
Revela insuficiente domínio de linguagens e textos, raciocínio e resolução de problemas, 
pensamento crítico e criativo. 
Poucos conhecimentos do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico.  
Poucos padrões de sensibilidade estética e artística.  
Pouca consciência e domínio do corpo.  
Pouca sensibilidade estética e artística.  
Revela alguns problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em baixos patamares de cidadania de intervenção, responsabilidade, 
exigência, curiosidade e inovação. 

 
 

 
[0,4[ 

 
 
 

1 

Não adquiriu a generalidade das aprendizagens disciplinares essenciais. 
Não revela domínio de linguagens e textos, raciocínio e resolução de problemas, pensamento 
crítico e criativo. 
Conhecimentos muito insuficientes do bem-estar, saúde e ambiente e saber científico, técnico e 
tecnológico. 
Nível muito insuficiente de padrões de sensibilidade estética e artística. 
Nível muito insuficiente de consciência e domínio do corpo.  
Nível muito insuficiente de sensibilidade estética e artística.  
Revela muitos problemas de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento pessoal e de 
autonomia, concretizados em muito baixos patamares de cidadania de intervenção, 
responsabilidade, exigência, curiosidade e inovação. 

 

VI. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

Compete a cada área disciplinar apresentar a proposta de critérios específicos de avaliação por 
disciplina. 

Compete ao conselho pedagógico analisar e votar as propostas de critérios específicos de 
avaliação apresentadas pelas áreas disciplinares. 

No 1º ciclo, compete ao professor titular de turma informar os encarregados de educação dos seus 
alunos sobre os critérios específicos de avaliação aprovados pelo conselho pedagógico. 

Compete a todos os professores do 2º e 3º ciclo e ensino secundário fornecer aos seus alunos os 
critérios específicos de avaliação da sua disciplina aprovados pelo conselho pedagógico.  

 

VII. INSTRUMENTOS / AÇÕES DE AVALIAÇÃO 

Para a educação pré escolar, para os três ciclos do ensino básico, bem como para o ensino 
secundário, consideram-se instrumentos/ações de avaliação: 

 registos de observação: intervenções orais e escritas; 

 guiões de trabalho; 

 trabalhos individuais ou de grupo; 

 relatórios; 

 testes de avaliação e questões de aula; 

 portfólios de evidências de aprendizagem individual; 

 trabalhos práticos; 

 atividades experimentais; 

 construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos; 

 projetos individuais de leitura; 

 debates;  

 visitas de estudo; 

 outros que o professor considere pertinentes. 
 

Tabelas das menções qualitativas dos instrumentos de avaliação para o ensino básico 
 
As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes ao domínio dos 
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saberes e capacidades serão as seguintes: 
 

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

1ºCEB Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

2.º, 3.º 
CEB 

Muito Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 
 
 

VIII. PROCEDIMENTOS A ADOTAR NOS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO  

No 1.º ciclo a informação a registar nos instrumentos de avaliação é a menção qualitativa. Nos 
restantes ciclos, a informação a registar nos instrumentos de avaliação é a classificação quantitativa 
(percentagem ou valores).  

Nos momentos de avaliação escrita dos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, deve constar do 
enunciado a cotação atribuída a cada uma das questões de avaliação.  

O objetivo do processo de ensino aprendizagem não é realizar constantemente a avaliação de 
aprendizagens já avaliadas e sobre as quais o aluno já evidenciou a aquisição dos conteúdos. Do 
mesmo modo, não poderão ser avaliadas aprendizagens não lecionadas.  

No início de cada período letivo, os alunos são informados pelo professor de cada disciplina, 
sobre a data de realização das provas escritas e/ou práticas de avaliação, devendo as mesmas ser 
registadas pelo professor, no livro de ponto do Programa de Gestão de Alunos. 

Os alunos têm que ser esclarecidos relativamente aos instrumentos de avaliação, 
nomeadamente critérios de avaliação aplicados, independentemente do instrumento de avaliação 
utilizado. Os resultados de todos os instrumentos de avaliação são dados a conhecer aos alunos no 
prazo máximo de 15 dias úteis. 

É extremamente relevante o respeito pelo princípio de equidade na avaliação dos alunos, 
nomeadamente na construção e validação de instrumentos de avaliação. Assim, será responsável 
pela supervisão desta dinâmica os representantes de grupo e ano.  

Não deve ser realizado mais do que um momento de avaliação escrita, oral e/ou prática no 
mesmo dia, não sendo aconselhável mais do que 3 por semana no Ensino Básico e mais do que 2 
por semana no Ensino Secundário. 

Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de reflexão e de 
autoavaliação em todas as disciplinas. No final de cada período, estes são obrigatórios. 

Os docentes entregam ao diretor de turma, pelo menos uma vez por período, uma informação 
intercalar da avaliação dos alunos, no período definido para tal. Sempre que a duração do último 
período seja inferior a 2 meses, não haverá necessidade de se proceder a esta avaliação. 

 

 

IX. AVALIAÇÃO DE ALUNOS AO ABRIGO DO DECRETO-LEI N.º 54/2018 DE 06 DE 
JULHO 

No âmbito do supracitado normativo legal, a Educação Especial, através dos docentes de 
Educação Especial, intervém na realidade escolar tendo em vista a educação das crianças e dos 
jovens abrangidos pelas medidas seletivas e adicionais de suporte à aprendizagem.  

A intervenção da Educação Especial assenta numa prática multidisciplinar de apoio à 
educação inclusiva. Para tal, segue duas grandes linhas de ação: 

- A primeira consubstancia a resposta à necessidade de reflexão, avaliação e planificação de 
atividades e caracteriza-se por um funcionamento virado para as necessidades das escolas do 
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agrupamento. Deste modo, os docentes de Educação Especial colaboram com os órgãos de gestão 
e de coordenação pedagógica, nomeadamente com a equipa multidisciplinar de apoio à educação 
inclusiva; desenvolvem ainda um trabalho colaborativo com as equipas pedagógicas, traduzidas em 
funções de consultoria e trabalho de articulação; 

- A segunda linha de ação centra-se no trabalho direto e indireto com os alunos, através da 
função primordial de avaliação formativa e de trabalho individualizado, diversificação de estratégias e 
métodos educativos de forma a valorizar a diversidade, a promover a equidade no acesso ao 
currículo e na progressão no sistema educativo, reforçando e desenvolvendo competências 
específicas ou áreas curriculares específicas, com vista à definição de um projeto de vida 
sustentado. 

1. Avaliação, Progressão e Certificação das Aprendizagens 

O processo de avaliação dos alunos ao abrigo do DL n.º 54/2018 integra: 

- Uma dimensão de natureza formativa, constituindo-se como um elemento central no quadro 
do processo de ensino e de aprendizagem. A sistematicidade na recolha de informação em contexto 
de sala de aula e a diversidade de instrumentos e estratégias de auto e heteroavaliação são um 
recurso privilegiado. Neste sentido, a avaliação assume uma função autorreguladora; 

- A avaliação dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à 
aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos na lei, respetivamente ensino básico ou 
ensino secundário; 

- A avaliação sumativa consubstancia-se num juízo global sobre as aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos, traduzindo, ainda, uma tomada de decisão sobre o seu percurso 
escolar; 

- A avaliação e progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à 
aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos no relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e 
no Programa Educativo Individual (PEI). 

 

2. Critérios de progressão para ALUNOS QUE USUFRUEM DE MEDIDAS ADICIONAIS (art.º 10.º, DL 

54/2018, de 6 de julho) 

a) Alunos que usufruem da medida adicional prevista na alínea a) do ponto 4, do art.º 10.º, DL 
54/2018, de 6 de julho: 

i. Os alunos que frequentam o ano de escolaridade por disciplinas (alínea a), ponto 4, do 
artigo 10.º), caso a avaliação obtida na(s) disciplina(s) seja inferior a três, no ensino 
básico, ou inferior a 10 valores no ensino secundário, o aluno deve frequentar e sujeitar-
se novamente à avaliação desta(s) disciplina(s), no ano letivo seguinte; 

ii. No ano letivo em que o aluno termina a frequência das disciplinas previstas para o ano de 
escolaridade, em que se encontra matriculado, a progressão realiza-se nos termos 
definidos na lei. 

b) Alunos que usufruem das medidas adicionais previstas nas alíneas b), c), d) e e), do ponto 4, 
art.º 10.º, DL 54/2018, de 6 de julho: 

A progressão realiza-se tendo em conta a aquisição das competências, aprendizagens e 
atitudes, definidas no RTP e PEI, devendo ser ainda considerados os seguintes critérios, 
adaptados a cada uma das situações, individualmente: 

• continuidade no mesmo grupo turma; 

• idade cronológica do aluno relativamente à idade de frequência; 

• obtenção de menção qualitativa positiva no PIT (quando aplicável); 

• outros considerados pertinentes. 

 

 

3. Certificação das aprendizagens 
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No final do seu percurso escolar, todos os alunos têm direito à emissão de um Certificado e 
Diploma de conclusão da Escolaridade Obrigatória, de acordo com o artigo 30º do DL Nº54/2018 de 
06 de julho. 

No caso dos alunos com adaptações curriculares significativas, no Certificado deve constar o 
ciclo ou nível de ensino concluído e a informação curricular relevante do PEI, bem como as áreas e 
as experiências desenvolvidas ao longo da implementação do PIT. 

 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Estas orientações serão cumpridas por todos os departamentos curriculares. 

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da direção, ouvido, sempre que possível, o 
conselho pedagógico. 

No caso de publicação de legislação que contrarie o disposto nestes critérios gerais de avaliação, os 
mesmos deverão ser revistos em qualquer momento do ano letivo. 

Os critérios gerais de avaliação bem como os critérios específicos das áreas disciplinares 
/disciplinas estarão disponíveis na página do agrupamento na internet. 

O documento presente não dispensa a leitura dos normativos em vigor e dos regimentos 
específicos. 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico de 19 de julho de 2019 


