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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, artigo 22.º, “sustentada por 

uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo 

central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se 

explicitam, enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os 

procedimentos de avaliação”.  

O mesmo diploma, no mesmo artigo, refere ainda que “a avaliação orienta o percurso escolar dos 

alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem 

como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. 

 É por esta razão que no processo de avaliação, mais centrada nas aprendizagens do que no 

ensino, “devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e adequados 

às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que 

variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os 

alunos”.  

Decorrente deste pressuposto, e de forma a estabelecer os princípios reguladores da avaliação, as 

Portarias 223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto e a Portaria 235-

A/2018, de 23 de agosto, referem que “a avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas 

pelos alunos, tendo 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”, assumindo “um caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens”. 

A avaliação tem, ainda, a função de fornecer “ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria”. 

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. PRINCÍPIOS GERAIS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

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

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e pelas Portarias 223-A/2018, de 3 de agosto, a Portaria 

226-A/2018, de 7 de agosto. 

A avaliação interna das aprendizagens compreende duas modalidades, a avaliação formativa e a 

avaliação sumativa. 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação (dec-lei n.º 55/2018 de 6 de julho, 

art.º24, ponto 5),  apontando para o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 

suas aprendizagens, fundamentando a definição de estratégias de diferenciação pedagógica, de 

superação de eventuais dificuldades e facilitadoras de integração escolar. 

Tendo em consideração a legislação em vigor e os princípios aí expostos quanto às finalidades e à 

operacionalização da avaliação, na elaboração dos critérios de avaliação e na aplicação dos 

instrumentos de avaliação deverá ser tido em conta o seguinte: 

 A avaliação é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem e tem como 

objetivo central conduzir à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à 

promoção do sucesso escolar. 

 Na avaliação interna compreende duas modalidades: a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa. 

 A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e assume caráter contínuo e 

sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a uma variedade de 

procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à 

diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

 A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando medidas 

pedagógicas adequadas às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 

 A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação dos alunos. 

 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. 

 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.  

 Consideram-se como instrumentos de avaliação (não havendo hierarquização na lista 

apresentada), entre outros: 

o Testes 

o exposições orais 

o questões de aula, 

o  portefólios,  

o relatórios, 

o trabalhos de pesquisa  
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o questionários,  

o registos de observação,  

o registos de auto e heteroavaliação, 

o listas de verificação/monitorização   

o outros a definir pelos departamentos. 

 

Nos cursos profissionais a avaliação é feita de acordo com a Portaria 235-A/2018, de 23 de 

agosto. 

Adaptações do processo de avaliação dos alunos com medidas adicionais 

De acordo com o art.º 28º do Decreto-Lei 54/2018, as escolas devem assegurar a todos os alunos 

o direito à participação no processo de avaliação. Para que seja exercido esse direito, pode 

tornar- se necessário proceder a adaptações do processo de avaliação 

Para que as adaptações possam constituir fatores de equidade, importa ter presente que os 

alunos devem ser ouvidos sobre a identificação das adaptações a introduzir no processo de 

avaliação e as adaptações ao processo de avaliação devem ter por base as características de cada 

aluno em particular. 

As adaptações no processo de avaliação têm como finalidade possibilitar que o aluno evidencie a 

aquisição de conhecimentos, capacidades e atitudes e competências técnicas, quando aplicável. 

As adaptações usadas no processo de avaliação sumativa devem ser coerentes com as usadas no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 A necessidade de adaptações ao processo de avaliação é, em norma, transversal às diferentes 

disciplinas. 

As adaptações a efetuar no processo de avaliação dos alunos com medidas adicionais, logo com 

adaptações curriculares significativas, no ensino básico  ou  secundário,  devem  constar  no 

respetivo programa educativo individual do aluno. 

Progressão de alunos com adaptações do processo de avaliação 

No artigo 29.º do Decreto-Lei mencionado, consta que a progressão dos alunos abrangidos por 

medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos 

definidos na lei. 

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. 

 

2. 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 
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- 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.  

 

2.1. 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.  

 

3. 1.º CICLO 

A avaliação do 1.º ciclo do ensino básico é regulada pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, e 

pelas Portarias 223-A/2018, de 3 de agosto. 

 

3.1. Ponderação 

Os critérios de avaliação do Agrupamento são o instrumento final através do qual, conjugadas as 

avaliações das aprendizagens específicas de cada disciplina (que incluem as componentes 

transversais compreensão e expressão oral e escrita e TIC) e as referentes à componente 

transversal de Cidadania e Desenvolvimento, se incluem os alunos nos respetivos níveis de 

desempenho. 

 A ponderação na avaliação é a seguinte: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 70% 

 Valores 30% 
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Ao nível dos Valores, ter-se-á em conta as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. 

 

3.2. Classificação 

 A avaliação sumativa interna, trimestral, expressa-se da seguinte forma: 

Percentagem Classificação 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 

 

 

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

ALUNOS COM MEDIDAS ADICIONAIS. 

 

4.1. 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, 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 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 
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Muito Bom de 17.5 a 20 

 

 

4.2. Fatores de ponderação 

 

 A vertente dos conhecimentos e capacidades deverá atender às aprendizagens essenciais 

de cada disciplina e à expressão dos domínios que lhes dizem respeito. 

 As atitudes e valores deverão ser ponderados em conformidade com o Perfil do aluno à 

saída da escolaridade obrigatória. 

o Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber 

agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum. 

o  Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; 

ser perseverante perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter 

sensibilidade e ser solidário para com os outros. 

o Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o 

pensamento reflexivo, crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações. 

o Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e 

cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 

solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser 

interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor. 

o Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na 

democracia, na cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no 

bem comum. 

 

 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% 
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 Cursos Profissionais 

Conhecimentos e capacidades 80% 

Atitudes e valores 20% 

 

 Educação Moral e Religiosa Católica 

Conhecimentos e capacidades 30% 

Atitudes e valores 70% 

 

 Educação inclusiva – Medidas adicionais 

Conhecimentos 25% 

Capacidades 25% 

Atitudes 50% 

 

 

5. LEGISLAÇÃO 

 

1- Ensino Básico e Secundário: 

 Decreto Lei n.º 55/2018, de 6 de julho:  

a) O presente decreto-lei estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário, os 

princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens, de modo a garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e 

desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar as competências 

previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, que procede à regulamentação das ofertas 

educativas do ensino básico, previstas no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho, designadamente o ensino básico geral e os cursos artísticos especializados, 

definindo as regras e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dessas 

ofertas, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto, que procede à regulamentação dos cursos científico-

humanísticos, a que se refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, designadamente dos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e de Artes Visuais, tomando como referência a 

matriz curricular-base constante do anexo VI do mesmo decreto-lei, bem como as regras 

e procedimentos da conceção e operacionalização do currículo dos cursos previstos no 

número 6.º, bem como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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 Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto, que procede procede à regulamentação dos 

cursos profissionais de nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional, a que 

se referem a alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 396/2007, de 31 de 

dezembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro, que regula o Sistema 

Nacional de Qualificações, e a alínea b) do n.º 4 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho, tomando como referência a matriz curricular -base constante do anexo VIII 

deste último decreto-lei, bem como à definição das regras e procedimentos da conceção 

e operacionalização do currículo dos cursos previstos no número 1, bem como da 

avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o perfil profissional associado à 

respetiva qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), conferente do nível 4 

do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e correspondente nível do Quadro Europeu 

de Qualificações (QEQ), bem como o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória. 

 

2- Educação Especial: 

 Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, estabelece os princípios e as normas que garantem 

a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e 

potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da participação 

nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa. Tem também como 

princípio, identificar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, as áreas 

curriculares específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às 

necessidades educativas de todas e de cada uma das crianças e jovens ao longo do seu 

percurso escolar, nas diferentes ofertas de educação e formação. 

 

Aprovados em Conselho Pedagógico do dia 2de setembro de 209 


