
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO  

 
  

CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO – 2018/2019 – 1º / 2º / 3ºCICLO E ENSINO SECUNDÁRIO   
     

1. A avaliação incide sobre as aprendizagens e as competências/capacidades desenvolvidas pelos alunos, definidas no 
currículo nacional para as diversas disciplinas de cada ciclo constantes nos respetivos planos de estudo.  
 

2. A avaliação das aprendizagens compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação 
sumativa. 
 

3. A avaliação formativa é contínua e sistemática, permitindo ao professor, ao aluno e ao encarregado de educação e a 
outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento das aprendizagens, 
das competências/ capacidades desenvolvidas com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 
 

4. A avaliação formativa é da responsabilidade do professor, em interação com o aluno, na perspetiva de promoção da 
autoavaliação, em colaboração nomeadamente com os outros professores, no âmbito do conselho de turma e, ainda, 
sempre que necessário, com os serviços com competência em matéria de apoio sócioeducativo e os encarregados de 
educação. 

 
5. A avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo globalizante, sobre o grau de desenvolvimento das 

aprendizagens do aluno e tem como objetivos a classificação e a certificação, assim como fornecer elementos para o 
redirecionamento das aprendizagens. 

 
6. A avaliação sumativa interna integrada no processo de ensino-aprendizagem é da responsabilidade conjunta e exclusiva 

dos professores que compõem o conselho de turma, sob critérios propostos pelos departamentos curriculares, de 
acordo com a especificidade de cada área disciplinar e aprovados pelo conselho pedagógico, sendo formalizada em 
reuniões de conselho de turma, no final dos 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos.  
 

7. A transparência do processo de avaliação será promovida, nomeadamente, através da explicitação e divulgação, no 
início do ano letivo, dos critérios de avaliação por parte do professor(a) de cada disciplina.  

 
8. A classificação do aluno, no final de cada período letivo, deve:  

- ter em conta o trabalho desenvolvido pelo aluno em cada disciplina e resultar de todos os dados obtidos na avaliação do 
aluno, desde o início do ano letivo; 
- ter em conta a progressão ou regressão do aluno nos vários domínios da aprendizagem; 
- atender aos alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, previstas no decreto-lei 54/2018, 
de 6 de julho. 

 
9. A avaliação incide sobre as aprendizagens e as competências/capacidades desenvolvidas, assim como os seus efeitos, 

conducentes à autonomia do aluno ao longo da escolaridade: 
10.  

Domínios de aprendizagem Conhecimentos/Competências/Capacidades desenvolvidas 

APRENDER A CONHECER 
 

APRENDER A FAZER 
 
 

 - Conhecimentos e capacidades específicos das disciplinas do plano de estudos; 
- Domínio de técnicas próprias de cada área de conhecimento; 
- Leitura de textos integrais; 
- Análise de texto (imagem, diagramas, mapas, ...); 
- Rigor linguístico na expressão oral e escrita; 
- Sentido crítico construtivo; 
- Hábitos de trabalho individual; 
- Hábitos de trabalho em grupo; 
- Seleção de informação recorrendo a fontes diversas; 
- Aquisição de comportamentos de ação, persistência e esforço. 
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APRENDER A VIVER JUNTOS 
 

APRENDER A SER 
 

 
 

- Assimilação de códigos sociais elementares; 
- Cumprimento do dever de pontualidade e de assiduidade; 
- Cooperação no grupo e sentido de pertença à Escola; 
- Participação ativa e responsável em projetos individuais e coletivos; 
- Respeito pelo princípio da não discriminação entre pessoas; 
- Promoção da conservação e melhoria do espaço escolar; 
- Controlo emocional;   
- Resolução de problemas e gestão de conflitos. 

 
11. A produção de informação sobre as aprendizagens dos alunos, no decurso do processo de ensino-aprendizagem, é da 

responsabilidade do professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do referido processo e deve ser 
obtida através de diferentes instrumentos, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que 
ocorrem.  

 
No ensino básico a avaliação assenta no perfil de competências gerais/capacidades desenvolvidas e no grau de 
desempenho face às metas de aprendizagem definidas no currículo nacional do ensino básico. 

 

2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 
 
 

5º e 6º Anos 7º, 8º e 9º Anos 
 

0%–
19% 

20%-49% 50-69% 70%-
89% 

90%-100% 
 

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

Nível 1 
Fraco 

Nível 2 
Insuficiente 

Nível 3 
Suficiente 

Nível 4 
Bom 

Nível 5 
Muito Bom 

Nível 1 
Fraco 

Nível 2 
Insuficiente 

Nível 3 
Suficiente 

Nível 4 
Bom 

Nível 5 
Muito Bom 

 
1. A classificação registada nos testes é global e 

qualitativa, quer os mesmos sejam realizados no 
próprio enunciado, quer sejam realizados em folha 
de teste. 

2. A avaliação sumativa das disciplinas, no final do 
período, expressa-se numa escala de 1 a 5. 
(incluindo na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento e TIC, no 5.º ano) 
 

1. A cotação de cada item/grupo deve obrigatoriamente constar 
no enunciado do teste. 

2. Os enunciados e as folhas de resposta dos testes devem 
conter a classificação quantitativa, por item /grupo, de 
acordo com a especificidade de cada disciplina, traduzida 
numa percentagem. 

3. A avaliação sumativa das disciplinas, no final do período, 
expressa-se numa escala de 1 a 5. (incluindo na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, no 7.º ano) 

 
 
 

1. Casos especiais de progressão 
 

2. Condições de não transição nos 5º e 7º anos: 
 
 
Não transitam os alunos que 
  
 
 
 
 
 

 
3. Condições de não aprovação/retenção nos 6º e 8º anos: 

 
 

Ficam não aprovados/ retidos os alunos que,  
após a classificação sumativa interna,   
no final do 3º período: 
 
 

Tenham obtido classificação inferior a 3 nas disciplinas 
de Português ou PLNM e de Matemática; 
Tenham obtido classificação inferior a 3, em três ou 
mais disciplinas; 
 Que se encontrem em situação de incumprimento 
reiterado do dever de assiduidade (artigo 21º da lei n.o 
51/2012, de 5 de setembro). Ver DL 55 e Portaria 223 A 

Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 
simultaneamente nas disciplinas de Português ou 
PLNM e Matemática; 
Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3, 
em três ou mais disciplinas; 
 Que se encontrem em situação de incumprimento 
reiterado do dever de assiduidade (artigo 21º da lei n.o 
51/2012, de 5 de setembro). 
 

 Ver art. 33º da Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto. 
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4. 9ºanos – Classificação final das disciplinas de Português e Matemática 
A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1ª fase, é o resultado da média ponderada, 
com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa do 3º P da disciplina e a classificação 
obtida na prova final, de acordo com a seguinte fórmula: CFD =(7 CIF + 3 CP) / 10 

em que: CFD = classificação final da disciplina; 
CIF = classificação interna final 
CP = classificação da prova final. 

A não realização das provas finais implica a sua não aprovação neste ciclo. 
 

 
 Condições de não aprovação no 9º ano: 

 
 
 
Ficam não aprovados os alunos que,  
após a realização das provas finais: 

  
  
  
  
  

 
- Para efeitos de transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte, não é considerada a disciplina de Educação 
Moral e Religiosa desde que frequentada com assiduidade.  
- No presente ano letivo a avaliação das aprendizagens e das competências desenvolvidas pelos alunos, terão em conta a 
implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular no 5.º e 7.º ano de escolaridade. 

 
LEGISLAÇÃO - ENSINO BÁSICO 

- Estatuto do Aluno e Ética Escolar - Lei n.o 51/2012 de 5 de setembro 
- Princípios orientadores da avaliação das aprendizagens nos ensinos básico e secundário - Decreto-Lei nº 17/ 2016 de 4 

de abril (6.º, 8.º e 9.º ano) 
- Avaliação dos alunos no ensino básico e as medidas de promoção do sucesso escolar dos alunos - Despacho Normativo 

n.o 1-F/2016 de 5 de abril (6.º, 8.º e 9.º ano) 
               - Princípios orientadores da conceção do currículo básico e secundário, operacionalização e avaliação das aprendizagens   

- Decreto-lei n.º 55/ 2018, de 6 julho 
- Regulamentação do Decreto-lei n.º 55/ 2018, de 6 julho - Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto (7.º ano) 
- Definição das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, Decreto-lei n.o 54/2018 de 6 de julho  
- Projeto de autonomia e flexibilidade curricular - Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho e Despacho n.º 6478, de 26 de 
julho 

 
 

ENSINO SECUNDÁRIO 
 

No ensino secundário, devem cumprir-se as determinações da legislação em vigor, referidas na página 4 deste 
documento, relativamente à avaliação das aprendizagens.  

 
1. No enunciado dos testes deve constar a cotação de cada item. 
 
2. Os resultados dos testes escritos, são registados quantitativamente, por item, numa escala de 0 a 200 pontos, na 

folha de resposta. As cotações parciais serão também registadas na folha de resposta. 
Nos restantes elementos considerados na avaliação, os registos qualitativos têm como referência o quadro: 
 

Muito Insuficiente Insuficiente 
 

Suficiente Bom Muito Bom 

 
0 a 5 valores 

 
6 a 9 valores 

 
10 a 13 valores 

 
14 a 17 valores 

 
18 a 20 valores 

 
3. A avaliação sumativa interna, em cada disciplina, é formalizada em reuniões do conselho de turma, no final de cada um 

dos três períodos letivos, e expressa-se na escala de 0 a 20 valores.  
 

Tenham obtido classificação de frequência 
inferior a 3 simultaneamente nas disciplinas 
de Português ou PLNM e Matemática; 
 
Tenham obtido classificação de frequência 
inferior a 3, em três ou mais disciplinas; 
 
 Que se encontrem em situação de 
incumprimento reiterado do dever de 
assiduidade (artigo 21º da lei n.o 51/2012, de 5 
de setembro). 
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4. Efeitos da Avaliação 
4.1. A classificação final das disciplinas não sujeitas a exame final nacional é obtida da seguinte forma: 

a) Nas disciplinas anuais, pela atribuição da classificação obtida na frequência; 
b) Nas disciplinas plurianuais, pela média aritmética simples das classificações obtidas na frequência dos anos em 

que foram ministradas, com arredondamento às unidades. 
 

4.2. A classificação final das disciplinas sujeitas a exame final nacional1 é o resultado da média ponderada, com 
arredondamento às unidades, da classificação obtida na avaliação interna final da disciplina e da classificação obtida em 

exame final, de acordo com a seguinte fórmula:                                            CFD =  
10

37 CECIF +  

em que: CFD = classificação final da disciplina; 
CIF = classificação interna final, obtida pela média aritmética simples, com arredondamento às unidades, das 
classificações obtidas na frequência dos anos em que a disciplina foi ministrada; 
CE = classificação em exame final. 
 

4.3. A classificação final em qualquer disciplina pode também obter-se pelo recurso à realização exclusiva de provas de 
equivalência à frequência ou exames finais nacionais, conforme os casos, nos termos definidos na portaria n.o 
243/2012 de 10 de agosto, sendo a classificação final, em caso de aprovação, a obtida na prova ou no exame. 

 
5. Condições de retenção no mesmo ano de escolaridade (relacionadas com as classificações atribuídas). 

Situação escolar no 10º e 11º Anos de escolaridade Condições de matrícula 
Mais de duas classificações inferiores a 10 valores.  
Ex: 9 – 9 – 9  

O aluno não transita de ano 
Repete a matrícula nas disciplinas em que obteve classificação 
Inferior a 10 valores; pode matricular-se nas outras disciplinas 
para melhoria de classificação.  

1 Disciplina de Português da componente de formação geral; disciplina trienal da componente de formação específica; 
disciplinas bienais da componente da formação específica, ou uma das disciplinas bienais da componente de formação 
específica e a disciplina de Filosofia da componente de formação geral, de acordo com a opção do aluno (decreto-lei n.o 
139/2012 de 5 de julho). 

 
6. Condições de transição de ano e de progressão por disciplina (relacionadas com as classificações atribuídas) 

Situação escolar no 10º e 11º Anos de escolaridade Condições de matrícula no 11º e 12º Anos de escolaridade 
Classificação igual ou superior a 10 valores a todas 
as disciplinas do plano curricular 

Matricula-se em todas as disciplinas 

Classificação igual ou superior a 10 valores em 
todas as disciplinas do plano curricular, exceto em 
duas, e nestas obteve 8 ou 9 valores. Ex: 9 – 9 / 8 –8 
/ 8 – 9  

Matricula-se em todas as disciplinas, incluindo as de 
classificação inferior a 10 valores.  

Classificação igual ou superior a 10 valores em 
todas as disciplinas do plano curricular, exceto em 
uma ou duas, e nesta(s) obteve classificação inferior 
a 8 valores. Ex: 7 / 7 – 7  

Matricula-se em todas as disciplinas, exceto naquela ou 
naquelas em que a classificação foi inferior a 8 valores. 

Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em dois anos 
curriculares consecutivos.  
 
- A classificação de frequência no ano terminal das disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 valores.  
 
- A exclusão por faltas e a anulação de matrícula equivalem a não progressão ou não aprovação na disciplina, devendo 
ser considerados como tal para efeitos de transição de ano.  
 
- Para efeitos de transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte, não é considerada a disciplina de Educação 
Moral desde que frequentada com assiduidade.  
 
- A classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível secundário de 
educação, mas não entra no apuramento da média final, exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nessa 
área para o 11.º e 12.º anos. 

 
-  No presente ano letivo a avaliação das aprendizagens e das competências desenvolvidas pelos alunos, terão em 
conta a implementação do projeto de autonomia e flexibilização curricular no 10.º ano e em duas turmas do 11.º ano 
(J e L). 
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Este documento não dispensa a leitura da legislação em vigor sobre avaliação (supracitada). 
 
 
 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
 

INTRODUÇÃO 

Os critérios de avaliação do 1º ciclo, aprovados pelo Conselho Pedagógico em 11 de outubro de 2018, constituem os 
referenciais comuns no agrupamento a ter em conta na avaliação dos conhecimentos, capacidades e atitudes dos alunos 
que contribuem para alcançar as competências previstas no “Perfil dos alunos à saída do 1º Ciclo”, e destinam-se a ser 
implementados pelos professores titulares de turma de 1º, 2º, 3º e 4º anos e pelos professores de inglês das turmas de 3º 
e 4º anos. No presente documento encontram-se expressos os critérios gerais e os critérios específicos de avaliação. 

 

1. Critérios Gerais 

Evolução da aquisição das aprendizagens 
● Utilização correta da Língua Portuguesa na leitura e na escrita 
● Capacidade de resolução de problemas 
● Comunicação adequada 
● Demonstração de atitudes cívicas  
● Construção da autonomia e responsabilidade 
● Cooperação com os outros 

 

Os critérios gerais de avaliação no 1º ciclo são os que acima se enunciam e obedecem aos seguintes postulados:  
 

a) A avaliação constitui um processo regulador de ensino e de aprendizagens, orientador do percurso escolar dos 
alunos e certificador dos conhecimentos adquiridos, bem como, das capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito 
das áreas das competências inscritas no Perfil dos alunos à saída do 4º ano de escolaridade. 

b) A avaliação tem como função primordial a melhoria do ensino e das aprendizagens, ao permitir aferir resultados e 
reajustar estratégias e procedimentos, num processo contínuo.  

c) A avaliação interna compreende as modalidades, diagnóstica, formativa e sumativa. 

d) A avaliação externa compreende as provas de aferição que se realizam no final do 2º ano. 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, 
devendo orientar a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos 
alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha 
de informação adequados à diversidade das aprendizagens e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao 

LEGISLAÇÃO - ENSINO SECUNDÁRIO 
- Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário - lei n.o 51/2012 de 5 de setembro. 
- Matrículas e constituição de turmas - Despacho Normativo n.º 6/2018 de 13 de abril.   
- Princípios orientadores da organização e da gestão do currículo, bem como da avaliação das aprendizagens – Decreto–lei nº 
17/2016 de 4 de abril e Decreto-lei n.o 139/2012 de 5 de julho (11º e 12.º anos) 
- Decreto-lei n.º 55/ 2018, de 6 julho 
- Regime de organização, funcionamento e avaliação dos cursos científico-humanísticos de nível secundário - Portaria nº 

243/2012 de 10 de agosto e Portaria n.º 226-A/2018 de 7 de agosto (para o 10º ano e aplicável a turmas do 11.º ano 
abrangidas pelo Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho) 
-   Definição das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, Decreto-lei n.o 54/2018 de 6 de julho  
-  Projeto de autonomia e flexibilidade curricular - Despacho n.º 5908/2017 de 5 de julho e Despacho n.º 6478, de 26 de julho 
 - Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória - Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho 
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professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas, obter 
informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo e dá origem, no final do ano letivo, a uma tomada de 
decisão sobre a progressão, retenção ou reorientação do percurso educativo dos alunos. A avaliação sumativa assume 
também o caráter de avaliação externa, nomeadamente através das provas de aferição do 2º ano, de aplicação 
universal e obrigatória, da responsabilidade do Ministério da Educação, abrangendo as disciplinas de Português, 
Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas - Expressão e Educação Dramática, Expressão e Educação Musical, 
Expressão e Educação Plástica - e Expressão Físico-Motora. 

e) Ao longo de todo o 1º Ciclo a avaliação focar-se-á na evolução escolar do aluno nas diferentes disciplinas que o 
currículo integra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento aprovado no CP de 12 outubro de 2018 
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