
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação verifica a adequação dos processos, com vista à melhoria do ensino e da 
aprendizagem dos alunos, fornecendo orientações sobre o que é necessário corrigir ou melhorar 
e sobre as medidas a tomar para o conseguir, numa perspetiva de educação inclusiva. 

A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem 
como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

FINALIDADES E PRINCÍPIOS 

• Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à 
melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar;  

• Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo;  

• Certificar aprendizagens. 

A avaliação: 

• Deve ser sustentada por uma dimensão formativa; 

• É parte integrante e fundamental do ensino e da aprendizagem, baseada num processo 
contínuo e transparente de intervenção pedagógica; 

• Atua como um elemento regulador, gerando informação sobre o desenvolvimento do 
ensino e da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias a utilizar 
para fins formativos e sumativos; 

• Explicita aprendizagens realizadas e desempenhos esperados; 

• Mobiliza técnicas, instrumentos e procedimentos diversificados e adequados; 

• Pressupõe que haja tempo para essa diversificação;  

• Fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de 
dificuldades dos alunos e de facilitação da sua integração escolar; 

• Funciona como apoio à orientação escolar e vocacional, orientando o percurso escolar dos 
alunos; 

• Tem por referência as Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular 
base, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

DOCUMENTOS ORIENTADORES 

Nos documentos orientadores de avaliação deve ser enunciado 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 competências inscritas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Realça-se que cada área curricular contribui para o 
desenvolvimento de todas as áreas de competências consideradas no Perfil dos Alunos. 

Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e 
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. 
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Os Departamentos elaboram os critérios específicos de cada área disciplinar, com base nas 
Aprendizagens Essenciais, contemplando domínios, conhecimentos, capacidades e atitudes e a 
ponderação respetiva. 

MODALIDADES  

Avaliação Formativa 

• É a principal modalidade de avaliação ao longo da escolaridade obrigatória e a única no 
Pré-escolar; 

• Permite obter informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares; 

• Integra o processo de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:  

• A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que 
permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e 
o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas; 

• O carácter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 
contextos em que ocorrem;  

• A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de 
procedimentos, técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à 
diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

Avaliação Sumativa   

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos 
alunos no final de cada semestre, tendo como objetivo a classificação e certificação. 

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do 
aluno. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se:  

• No 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de 
uma apreciação descritiva em cada componente de currículo; a componente de 
Tecnologias de Informação e Comunicação não é objeto de avaliação sumativa; 

• No 2.º e 3.º ciclo, numa escala numérica de 1 a 5 em cada disciplina;  

• No ensino secundário, numa escala numérica de 0 a 20 valores nas disciplinas, módulos, 
unidades de formação de curta duração e formação em contexto de trabalho e prova de 
aptidão profissional; a componente de Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de 
avaliação sumativa, sendo a participação nos projetos desenvolvidos neste âmbito 
registada no certificado do aluno. 

 

PROCESSO E DINÂMICA 

Intervenientes 

• Educadores, professores e outros formadores: procedem à recolha sistemática de 
informação, adotando medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os 
alunos, fornecendo informação aos alunos e encarregados de educação sobre o 
desenvolvimento das aprendizagens e reajustando as práticas educativas orientando-as 
para a promoção do sucesso educativo; 
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• Alunos: envolvem-se na avaliação através da autorregulação da sua aprendizagem; 

• Pais e Encarregados de Educação: participam na avaliação informando-se sobre o 
processo de avaliação das aprendizagens e corresponsabilizando-se pela sua melhoria. 

 

Instrumentos 

A recolha de informação deve recorrer a uma variedade de procedimentos, técnicas e 
instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à diversidade das aprendizagens, aos 
destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. Como instrumentos consideram-se, entre 
outros, testes, questões de aula, portefólios, relatórios, trabalhos, questionários, registos de 
observação, registos de auto e heteroavaliação e listas de verificação/monitorização. 

É responsabilidade dos Departamentos assegurar a diversidade e a equidade na aplicação dos 
instrumentos formais de avaliação e devem considerar a seguinte nomenclatura, no ensino 
básico: 
 

 

 

 

 

 

 

No ensino secundário, a classificação dos instrumentos de avaliação é expressa numa escala de 0 
a 20 valores. 

Relativamente aos testes, deve-se assegurar o cumprimento dos seguintes procedimentos: (i) 
informar em tempo útil as datas de realização e registar no INOVAR; (ii) realizar apenas um por 
dia não mais de 3 por semana; (iii) evitar a semana que antecede o final do semestre; (iv) 
entregar e corrigir antes da aplicação de novo teste; (v) informar sobre a cotação de cada item, 
bem como da classificação atribuída. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares, nomeadamente 
dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), são consideradas na avaliação das respetivas 
disciplinas. 

Momentos formais de avaliação  

Semestres Momento Modalidade Escalas 

1º 
Informação intercalar Formativa  I-S-B-MB 

Final de semestre Sumativa I-S-B-MB / 1-5 / 0-20 

2º 
Informação intercalar Formativa I-S-B-MB 

Final de semestre Sumativa I-S-B-MB / 1-5 / 0-20 
 

No Ensino Profissional, os alunos são aprovados módulo a módulo, podendo os professores ajustar 
e redefinir a sequencialidade dos módulos estabelecidos na calendarização anual. 

Menção Quantitativa Menção Qualitativa 

0 a 49 Insuficiente (I) 

50 a 69 Suficiente (S) 

70 a 89 Bom (B) 

90 a 100 Muito Bom (MB) 
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A avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do 
aluno, e, após a conclusão do conjunto dos módulos de cada disciplina, em reunião do Conselho 
de Turma de Avaliação, incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e integra, no 
final do 3.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão Profissional (PAP). 

PROGRESSÃO E TRANSIÇÃO 

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo.  

A retenção do aluno é uma medida excecional, que se aplica nas situações em que, 
fundamentadamente, fique comprometido o desenvolvimento das aprendizagens no ano seguinte 
(com exceção do 1.º ano de escolaridade).  
A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de progressão dos 
alunos. 

No ensino secundário, a transição para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a 
classificação anual de frequência ou final de disciplina não seja inferior a 10 valores a mais do 
que duas disciplinas. 

A progressão dos alunos abrangidos por Medidas Universais de suporte à aprendizagem e à 
inclusão realiza-se nos termos definidos pela Lei.  

A progressão dos alunos abrangidos por: 

- Medidas Seletivas realiza-se nos termos definidos no Relatório Técnico-Pedagógico (RT-P);  

- Medidas Adicionais realiza-se nos termos definidos no RT-P e no Programa Educativo Individual. 

No Ensino Profissional a progressão nas disciplinas depende da obtenção, em cada um dos 
respetivos módulos, de uma classificação igual ou superior a 10 valores. Os alunos progridem de 
ano desde que só tenham até quatro módulos em atraso na formação sociocultural e científica, e 
dois na formação técnica. Para efeitos da conclusão da formação em contexto escolar com 
aproveitamento, deve ser considerada a assiduidade do aluno, a qual não pode ser inferior a 90% 
da carga horária total de cada disciplina ou domínio.  

Em situação de retenção, o aluno deve beneficiar de medidas multinível de acesso ao currículo, 
definindo-se as estratégias de ensino e aprendizagem e os recursos educativos adequados ao 
desenvolvimento pleno das suas aprendizagens. 

MONITORIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Com vista à consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria do sucesso 
educativo, os professores e os demais intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem 
devem implementar rotinas de avaliação/monitorização sobre as suas práticas pedagógicas, a 
partir de indicadores relevantes, entre os quais: 

• Informação individual do desempenho dos alunos; 

• Relatórios periódicos da equipa de Avaliação Interna; 

• Informação agregada, nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição 
(REPA), com resultados e outros dados relevantes ao nível da turma e da escola; 

• Resultados da avaliação externa; 

• Taxas de retenção, desistência, transição e conclusão.  
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ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

Decreto-Lei n.º 54/2018 

Decreto-Lei n.º 55/2018  

Portaria n.º 223-A/2018 

Portaria n.º 226-A/2018 

Portaria n.º 74-A/2013 

Despacho n.º 6478/2017  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICOS 

Pré-Escolar 

1º Ciclo   

Línguas  

Português  
Português Língua Não Materna  
Inglês  
Francês  

Ciências Sociais e 
Humanas  

História e Geografia de Portugal  
Educação Moral e Religiosa Católica  
História  
Geografia  
Filosofia  
Economia e Contabilidade  

Matemática e Ciências 
Experimentais  
 
 
 
 

Matemática/MACS 2.ºC 3.ºC Ens. Sec. Cursos 
Profissionais 

Ciências Naturais 2.ºC 3.ºC   

Biologia e Geologia     

Física e Química     

Eletrotecnia     

Informática  

Expressões  

Educação Visual  
Educação Tecnológica  
Educação Musical e Música  
Educação Física  

 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 3 de outubro de 2018 

O Presidente do Conselho Pedagógico 
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