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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 23.º, “constitui um 

processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos 

adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno (…) e tem por objetivo a melhoria do ensino 

através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos 

e da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis 

de ensino básico e secundário”. 

Por esta razão, o mesmo diploma, estabelece no artigo 24.º, as respetivas modalidades de 

avaliação. 

Também o recente Despacho Normativo 1-F/2016, de 5 de abril, estabelece “um novo regime de 

avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, 

apresentando também medidas de promoção do sucesso educativo que se querem pensadas pelo 

professor titular de turma e por cada conselho de turma, a partir de um efetivo conhecimento das 

dificuldades, e delineadas de acordo com as fragilidades a ultrapassar”, dando ênfase à avaliação 

para as aprendizagens, ainda que faça incidir a avaliação “sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos, tendo por referência os documentos curriculares em vigor”.  

Este diploma entende que a avaliação é “contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, 

ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento 

do trabalho, de modo a permitir a revisão e melhoria do processo de ensino e de aprendizagem” 

(…) centrada na “promoção das aprendizagens”. 

No seu conjunto, os diplomas referentes à avaliação estabelecem que a organização e gestão do 

currículo deve integrar a avaliação, assegurando que esta constitua o elemento regulador do 

ensino e da aprendizagem e oriente o percurso escolar de forma a certificar os conhecimentos e 

capacidades dos alunos. Partindo do princípio de que o critério em avaliação é um princípio 

utilizado para julgar, apreciar, comparar, reunir dados, julgá-los e atribuir-lhes um juízo de valor, o 

Conselho Pedagógico, após análise da legislação, definiu os critérios gerais de avaliação que 

devem servir de referente comum para a escola.  
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1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

Os docentes deste grupo de recrutamento utilizam o modelo de avaliação – SAC (Sistema de 

Acompanhamento das Crianças) – instrumento de apoio à intervenção educativa, que procura 

agilizar a relação entre as práticas de observação, avaliação e de edificação curricular, com base 

num ciclo contínuo de observação, avaliação, reflexão e ação, o  qual  comporta três  fases  

(documentadas  em fichas  próprias) que se iniciam em cada período letivo, considerando o bem-

estar, implicação, aprendizagem e desenvolvimento das crianças, que contempla: 

• Avaliação Diagnóstica 

- Caracterização do grupo; 

- Identificação de interesses e necessidades; 

- Levantamento de recursos. 

 

• Avaliação Formativa 

- Avaliação processual – bem-estar emocional e implicação; 

- Avaliação de efeitos ou resultados no SAC; 

- Avaliação e intervenção do/no contexto educativo.  

 

1.1.  Instrumentos de Avaliação 

Os ciclos de observação e reflexão inerentes ao SAC comportam três fases. 

Fase um: ficha de abordagem dirigida ao grupo em geral e ficha de abordagem 

individualizada. 

Fase dois: ficha de abordagem dirigida ao contexto educativo em geral e ficha de 

abordagem dirigida a crianças individuais. 

Fase três: ficha de abordagem dirigida ao contexto educativo em geral e ficha de 

abordagem dirigida a crianças individuais. 

Ficha final de período a entregar aos encarregados de educação. 

Estas fases interligam-se e depois da fase 3 inicia-se um novo ciclo, por meio de uma nova 

avaliação de todas as crianças, seguida de uma análise mais específica do contexto e de crianças 

em particular, identificando-se novos objetivos e assim sucessivamente.  

 

2. 1.º CICLO 

A avaliação do 1.º ciclo do ensino básico é regulada pelo Despacho Normativo nº 1-F/2016, de 5 

de abril e formaliza os critérios de avaliação, comuns a todos os anos de escolaridade do 1º ciclo 

do Agrupamento. 

 

2.1 Princípios gerais da avaliação 

Os instrumentos de registo de avaliação são de resolução individual. 
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O professor pode proceder à leitura prévia das fichas, esclarecendo, pontualmente, alguma 

dúvida mas sem qualquer outro tipo de interferência; 

As fichas serão cotadas de 0% a 100%, com prévio acordo entre o Conselho de Ano, sobre o valor 

a atribuir a cada questão; 

A avaliação quantitativa apenas será utilizada pelo e para o professor, sendo a classificação 

qualitativa a que vai figurar nas fichas de avaliação. 

A avaliação sumativa neste ciclo deverá, no final de cada período letivo, traduzir o trabalho 

desenvolvido pelo aluno em cada disciplina e resultar de todos os dados obtidos na avaliação, 

tendo em conta a sua progressão ou regressão nos vários domínios da aprendizagem, desde o 

início do ano letivo até ao momento específico da avaliação, para informar o aluno e encarregado 

de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

 

2.2. Ponderação 

Dada a especificidade do 1º Ciclo, que funciona em regime de monodocência, os critérios de 

avaliação em todas as disciplinas incide sobre os domínios das Atitudes/Valores e 

Conhecimentos/Capacidades. 

Cada um dos domínios terá o seguinte peso na avaliação total do aluno: 

Conhecimentos e capacidades 70% 

Atitudes e Valores 30% 

 

Ao nível das Atitudes e Valores, ter-se-ão em conta: 

• Sentido de Responsabilidade; 

• Assiduidade / Pontualidade; 

• Empenho / Organização; 

• Cumprimentos de regras, tarefas e prazos; 

• Participação e interesse; 

• Colaboração nas atividades de sala de aula/ realização das tarefas propostas; 

• Sociabilidade; 

• Ouvir e respeitar as opiniões dos outros; 

• Respeitar os colegas, professores e assistentes operacionais. 

 

Ao nível dos Conhecimentos e Capacidades ter-se-ão em conta: 

ESCRITA ORAL PRÁTICA 

50% 10% 10% 
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PORTUGUÊS: 

• Oralidade 

• Leitura e Escrita 

• Educação Literária 

• Gramática 

 

MATEMÁTICA: 

• Números e Operações 

• Geometria e Medida 

• Organização e Tratamento de Dados 

 

ESTUDO DO MEIO: 

• À descoberta de si mesmo 

• À descoberta dos outros e das instituições 

• À descoberta do ambiente natural 

• À descoberta das inter-relações entre espaços 

• À descoberta dos materiais e objetos 

• À descoberta entre a Natureza e a sociedade (3º e 4º ano) 

 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

• Jogos de exploração 

• Experimentação, desenvolvimento e criação musical 

• Jogos dramáticos 

• Descoberta e organização progressiva dos volumes 

• Descoberta e organização progressiva de superfícies 

• Exploração de técnicas diversas de expressão  

 

EXPRESSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICO MOTORA 

• Perícia e manipulação 

• Deslocamentos e equilíbrios 

• Ginástica 

• Jogos 

• Patinagem (3º e 4º anos) 

• Atividades rítmicas e expressivas 
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• Percursos na natureza 

• Natação (programa opcional) 

 

INGLÊS 1 

• Domínio intercultural; (Intercultural domain) 

• Léxico e gramática; (Lexis ou lexicon and gramar) 

• Compreensão oral; (Listening) 

• Interação oral; (Spoken interaction) 

• Produção oral; (Spoken production) 

• Leitura; (Reading) 

• Escrita; (Writing) 

 

APOIO AO ESTUDO 

A avaliação é realizada tendo em conta os seguintes parâmetros: 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS 

Português 

Desenvolver a oralidade (compreensão e expressão) 

Desenvolver o gosto pela leitura e escrita Desenvolver a 

expressão escrita 

Ampliar o campo lexical 

Matemática 

Resolver problemas a partir de situações vividas 

Treinar o raciocínio 

Treinar o cálculo mental 

Responsabilidade 

Assiduidade/Pontualidade 

Organização do material 

Respeito pelas regras estabelecidas 

Apresentação e conservação do matéria 

Interesse e empenho 
Participação oportuna 

Realização de tarefas propostas 

Autonomia 

Domínio das técnicas de aprendizagem Autonomia na realização 

das tarefas Espírito crítico 

Recolha e seleção de informação 

Comunicação 
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OFERTA COMPLEMENTAR (Literatura Infantil) 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTOS OBSERVÁVEIS 

Português 

Desenvolver a oralidade (compreensão e expressão). 

Desenvolver o gosto pela leitura e escrita. 

Ampliar o campo lexical. 

Interesse e empenho 
Participação oportuna Realização de tarefas propostas 

Ouvir com atenção 

Autonomia 

Domínio das técnicas de aprendizagem Autonomia na 

realização das tarefas Espírito crítico. 

Recolha e seleção de informação (2.º, 3.º e 4.º anos) 

Comunicação. 

 

 

2.3. Classificação 

Na classificação das fichas de avaliação será utilizada a seguinte tabela: 

Percentagem Classificação 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 

 

 

3. 2.º, 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO SECUNDÁRIO, ENSINO PROFISSIONAL E 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

3.1. Princípios gerais da avaliação 

A avaliação dos alunos dos ensinos básico e secundário dos cursos regulares é determinada pelo 

Despacho Normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril e pela Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, 

respetivamente e pelo Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril (altera o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 

5 de julho). 

A avaliação sumativa nos ensinos básico e secundário deverá, no final de cada período letivo, 

traduzir o trabalho desenvolvido pelo aluno em cada disciplina e resultar de todos os dados 

obtidos na avaliação, tendo em conta a sua progressão ou regressão nos vários domínios da 

aprendizagem, desde o início do ano letivo até ao momento específico da avaliação, para 

informar o aluno e encarregado de educação sobre o estado de desenvolvimento das 

aprendizagens. 
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Nos cursos profissionais a avaliação é feita de acordo com a portaria 74-A/2013 de 15 de 

fevereiro. 

A avaliação dos alunos da educação especial tem como referência o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 

de janeiro, a Lei nº 21/2008 de 12 de maio e a Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho, ainda que 

a referência geral seja o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro têm como instrumentos de 

avaliação os mesmos que foram definidos para os restantes, salvo se, no respetivo PEI, tiverem 

instrumentos de avaliação devidamente explicitados e fundamentados. 

A avaliação trimestral formaliza-se em relatório descritivo da avaliação das medidas do PEI 

elaborado pelo conselho docentes/conselho de turma. 

A avaliação final será formalizada por um relatório de avaliação do PEI, elaborado pelo conselho 

docentes/conselho de turma e a ser aprovado pelo conselho pedagógico, incidindo nas medidas 

educativas adotadas no processo de ensino aprendizagem e com referência às medidas propostas 

para o seguinte ano letivo (ponto 3 do art.º 13º e pontos 1 e 2 e 3 do art.º 31-A do DL nº 3/2008 

de 7 de janeiro). 

 

3.2. Classificação 

No ensino básico, a classificação das provas ou testes escritos é de 0% a 100%.  

As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes aos domínios dos 

conhecimentos/capacidades, para o ensino básico, quando utilizadas nos instrumentos de 

avaliação, e para os alunos com currículos específicos individuais (CEI), serão as seguintes: 

 

Menção qualitativa Percentagem 

Insuficiente 0% a 49% 

Suficiente 50% a 69% 

Bom 70% a 89% 

Muito Bom 90% a 100% 

 

A classificação das provas ou testes escritos no ensino secundário e dos alunos CEI abrangidos 

pela Portaria n.º 201-C/2015, de 10 de julho, é de 0 a 20 valores. As menções qualitativas, quando 

utilizadas nos instrumentos de avaliação referentes aos domínios dos conhecimentos/ 

capacidades para o ensino secundário, são as seguintes: 

 

Menção qualitativa Valores 

Insuficiente de 0 a 9.4 

Suficiente de 9.5 a 13.4 

Bom de 13.5 a 17.4 

Muito Bom de 17.5 a 20 
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3.3. Fatores de ponderação  

• 2º ciclo do Ensino Básico 

Conhecimentos e capacidades 75% 

Atitudes e valores 25% 

 

• 3º ciclo do Ensino Básico 

Conhecimentos e capacidades 80% 

Atitudes e valores 20% 

 

• Cursos Científico-Humanísticos (Ensino Secundário) 

Conhecimentos e capacidades 90% - 95% 

Atitudes e valores 5% - 10% 

 

• Cursos Profissionais 

Conhecimentos e capacidades 80% 

Atitudes e valores 20% 

 

• Educação Moral e Religiosa Católica 

Conhecimentos e capacidades 30% 

Atitudes e valores 70% 

 

• Ensino Especial 

Conhecimentos e capacidades 40% 

Atitudes e Valores 60% 
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4. LEGISLAÇÃO 

 

1- Ensino Básico e Secundário: 

• Despacho Normativo n.º 1-F/2016 de 5 de abril - regulamenta:  

a) O regime de avaliação e certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do 

ensino básico, tendo por referência os documentos curriculares em vigor; b) As medidas 

de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento e 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos do ensino básico; 

• Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho - estabelece os princípios orientadores da 

organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos 

conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 

desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário; 

• Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho (altera o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho); 

• Decreto-Lei n.º 176/2014 de 12 de dezembro (altera o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de 

Julho); 

• Decreto-Lei n.º 17/2016 de 4 de abril (altera o Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de Julho); 

• Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto – define o regime de organização e funcionamento 

dos cursos CH de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e 

Humanidades e de Artes Visuais; estabelece ainda os princípios e os procedimentos a 

observar na avaliação e certificação dos alunos dos cursos referidos, bem como os seus 

efeitos; 

• Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, retificada pela Portaria n.º 165-B/2015 de 3 de 

junho. 

 

2- Educação Especial: 

• Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro - O presente decreto-lei define os apoios 

especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, 

visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades 

educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da 

participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e 

estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da 

comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 

interpessoal e da participação social. 

• Lei nº 21/2008 de 12 de Maio - Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 

Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, que define os apoios especializados a prestar na 

educação pré -escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e 

cooperativo. 

• Portaria n.º 201-C/2015 de 10 de Julho - A presente portaria regula o ensino de alunos 

com 15 ou mais anos de idade, com currículo específico individual (CEI), em processo de 

transição para a vida pós-escolar, nos termos e para os efeitos conjugados dos artigos 

14.º e 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual, e da Lei n.º 

85/2009, de 27 de agosto, regulada pelo Decreto -Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto. 

 

Aprovados em Conselho Pedagógico do dia 24 de outubro de 2017 


