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O presente documento define os critérios gerais de avaliação do Agrupamento de Escolas de 

Arraiolos, a que devem obedecer os critérios específicos das diferentes disciplinas. 

A avaliação, constituindo-se como um processo regulador do ensino, é orientadora do percurso 

escolar e tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição do grau de cumprimento 

das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico. Esta verificação deve ser 

utilizada por professores e alunos para, em conjunto, suprir as dificuldades de aprendizagem. A avaliação 

tem ainda por objetivo conhecer o estado geral do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino das 

diversas disciplinas em função dos objetivos curriculares fixados. 

A avaliação visa apoiar o processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os alunos, 

permitindo o reajustamento dos projetos curriculares de escola e pedagógicos de turma, no que diz respeito 

à seleção de metodologias e de recursos, em função das necessidades educativas dos alunos. Visa ainda 

certificar as diferentes aprendizagens e capacidades adquiridas pelo aluno, no final de cada ciclo e no final 

do ensino básico e secundário, através da avaliação sumativa interna, externa e intercalar. Por fim, procura 

contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de decisões para o seu 

aperfeiçoamento, promovendo uma maior confiança social no seu funcionamento. 

 

OBJETO 

O Despacho Normativo 1-F/2016 de 5 de abril refere: 

A avaliação incide sobre os conteúdos definidos nos programas e tem como referência as metas 

curriculares em vigor para as áreas disciplinares e disciplinas dos diferentes anos e ciclos. 

Constituem objeto de avaliação em todas as disciplinas e áreas curriculares as competências de 

caráter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 

compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação. 
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PRINCÍPIOS 

 

Tendo por base o Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho, o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho (primeira 

alteração do primeiro), regulamentado pelo Despacho Normativo nº 13/2014, de 15 de setembro (que 

revoga o Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro), pela Portaria nº 343/2012, de 10 de 

agosto, pelo Despacho Normativo 17-A/2015, 22 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril, 

que tem por finalidades: 

 

 1— A avaliação constitui um processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o percurso 

escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas. 

2 — A avaliação tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica. 

3 — As diferentes formas de recolha de informação sobre as aprendizagens, realizadas quer no âmbito da 

avaliação interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola, quer no 

âmbito da avaliação externa, da responsabilidade dos serviços ou organismos do Ministério da  Educação, 

prosseguem, de acordo com as suas finalidades, os seguintes propósitos: 

a) Informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que conduzam à melhoria da 

qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso escolar; 

b) Aferir a prossecução dos objetivos definidos no currículo; 

c) Certificar aprendizagens. 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

Consideram-se instrumentos de avaliação, todos os documentos que permitam o registo rigoroso 

e sistemático da avaliação dos alunos, individualizada ou em grupo. 

Devem ser aplicados por período, no mínimo, dois instrumentos de avaliação escritos individuais. 

 

São exemplos de instrumentos de avaliação individuais: 

1) Listas de verificação 

2) Grelhas de observação 

3) Escalas de classificação 

4) Questionários orais/escritos 

5) Testes (teóricos, práticos e teórico-práticos) 

6) Portfólios 

7) Entrevistas 

8) Guiões de visitas de estudo 

9) Relatórios de visitas de estudo 

10) Relatórios de atividades práticas e teórico-práticas 

11) Trabalhos de pesquisa 

12) Plano Individual de Trabalho 

13) Ficha de autoavaliação 

14) Observação direta 

 

 

São exemplos de instrumentos de avaliação de trabalho em grupo: 

 

1) Relatórios de atividades práticas e teórico-práticas 

2) Relatórios de tutorias interpares 

3) Trabalhos de pesquisa 

4) Guiões de visitas de estudo 

5) Relatórios de visitas de estudo 

6) Diários de grupo 

7) Listas de verificação 

8) Grelhas de observação 

9) Escalas de classificação 

10) Observação direta 
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Terminologia das provas escritas/ trabalhos de avaliação 
 
 
 
 

            CLASSIFICAÇÕES PARA O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA 

(em %) 
NÍVEL A ATRIBUIR * 

Insuficiente 

0- 19% 

 
20 – 49% 

 1   /    D 

 
2   /    D 

Suficiente 50 – 69% 3   /     C 

Bom 70 – 89% 4   /    B 

Muito Bom 90 – 100%  5   /    A 

*Esta classificação vai ao encontro da classificação em vigor nas Provas Finais do 1ºCiclo 
 
 
 

     CLASSIFICAÇÕES PARA OS 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO* 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA 

(em %) 
NÍVEL A ATRIBUIR * 

Não Satisfaz 

0- 19% 

 
20 – 49% 

1 

 
2 

Satisfaz 50 – 69% 3 

Satisfaz Bastante 70 – 89% 4 

Excelente 90 – 100% 5 

*Esta classificação vai ao encontro da classificação em vigor nas Provas Finais dos  2º e 3ºCiclos 
 

 

CLASSIFICAÇÕES PARA O ENSINO SECUNDÁRIO** 

QUALITATIVA QUANTITATIVA (em valores) 

Insuficiente 0 – 9,4 

Suficiente 9,5 – 13,4 

Bom 13,5 – 17,4 

Muito Bom 17,5 – 20 

** NOTA: Deve ser registada nos instrumentos de avaliação a notação quantitativa e qualitativa 
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MODALIDADES DA AVALIAÇÃO 
 

Educação Pré-Escolar 
 

(cf. Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011 de 11 de Abril) 

 
 

Características 

 Essencialmente formativa. 

 Currículo concebido e desenvolvido pelo educador, através da planificação, organização e avaliação do ambiente 

educativo, atividades e projetos curriculares. 

 Desenvolve-se num processo contínuo e interpretativo, tornando a criança protagonista da sua aprendizagem. 

 Tem caráter essencialmente holístico e contextualizado no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definidos nas 

OCEPE. 

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados. 

 Valorização dos progressos da criança. 

 Promoção da igualdade de oportunidades e da equidade. 

Finalidades 

 Contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha sistemática de informação por parte do 
educador. 

 Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança e do grupo de modo a estabelecer a 
progressão das aprendizagens. 

 Recolher dados para monitorizar a eficácia das medidas educativas definidas no Programa Educativo Individual (PEI). 

 Promover e acompanhar processos de aprendizagem, tendo em conta a realidade do grupo e de cada criança. 

 Envolver a criança num processo de análise de construção conjunta, que lhe permita tomar consciências dos progressos 
e das dificuldades. 

 Conhecer a criança e o seu contexto, numa holística, o que implica desenvolver processos de reflexão, partilha de 
informação e aferição entre os vários intervenientes. 

Processo  

de  

avaliação 

 Diagnóstica – Ocorre no início do ano letivo, tendo em vista a caracterização da criança e do grupo, designadamente 
para conhecer o que sabem e são capazes de fazer, necessidades e interesses e contextos familiares educativos que 
servirão de base à tomada de decisões, no âmbito do projeto curricular de grupo. 

 Formativa - É a principal modalidade de avaliação, de caráter contínuo e sistemático e recorre a uma variedade de 
instrumentos de recolha de informação. Ocorre em qualquer altura do ano, em articulação com a avaliação 
diagnóstica, de forma a permitir, por um lado, a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, por outro lado, 
contribuir para a adequação e reformulação do projeto curricular de grupo e facilitar a integração da criança no 
contexto educativo. 

Dimensões  

a  

avaliar 

 Áreas de conteúdo definidas nas OCEPE. 

 Domínios previstos nas Metas de Aprendizagem. 

 Outras estabelecidas no Projeto Educativo ou no Projeto Curricular de Grupo. 

 Organização do espaço, dos materiais e dos recursos educativos. 

 Diversidade e qualidade dos materiais e recursos educativos. 

 A organização do tempo. 

 As interações do adulto com a criança e entre crianças. 

 O envolvimento parental. 

 Condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das crianças. 
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Intervenientes 

 O educador – É o primeiro responsável que define uma metodologia de avaliação de acordo com as suas conceções 

pedagógicas, de forma a integrar, articuladamente os conteúdos do currículo e os procedimentos e estratégias de 

avaliação. 

 As crianças – Implicando-as na sua aprendizagem e fazendo-as refletir sobre as suas dificuldades e a forma de as 

superar. 

 A equipa – Trabalhando com o objetivo de melhorar o conhecimento sobre a criança. 

 Os encarregados de educação – de forma a melhorar o conhecimento sobre a criança e outros contextos que 

influenciam a sua educação e promover a articulação entre jardim de infância e família. 

Intervenientes 

 O Conselho de Docentes de Educação Pré-Escolar – deve partilhar a informação com vista a melhorar a qualidade 

da resposta educativa. 

 Os docentes de Educação Especial - profissionais que participaram na elaboração e implementação do PEI do aluno. 

 Os Órgãos de Gestão – com base nos dados da avaliação efetuada pelo Departamento, devem produzir 

orientações/decisões e mobilizar/coordenar os recursos educativos existentes. 
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ENSINO BÁSICO 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Definição 

Modalidade de avaliação que averigua se os alunos possuem os conhecimentos e aptidões para poderem iniciar 

novas aprendizagens. Permite identificar problemas, no início de novas aprendizagens, servindo de base para 

decisões posteriores, através de uma adequação do ensino às características dos alunos. 

Objetivos 

 Verificar as aprendizagens efetuadas 

em anos anteriores; 

 Fornecer informação ao professor 

para que este possa adequar as 

estratégias às características da 

turma; 

 Fornecer informações que permitam 

elaborar e/ou adequar o Plano 

Pedagógico de Turma às 

características do grupo/turma e às 

finalidades do seu percurso 

educativo. 

 Verificar as aprendizagens efetuadas em anos anteriores; 

 

 Permitir a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica; 

 

 Permitir a orientação escolar e vocacional dos alunos; 

 

 Fornecer informação ao professor para que este possa adequar as 

estratégias às características da turma; 

 

 Fornecer informações que permitam elaborar e/ou adequar o Plano 

Pedagógico de Turma às características do grupo/turma e às 

finalidades do seu percurso educativo. 

Quando 
No início do ano para verificar as aprendizagens efetuadas em anos anteriores e em qualquer momento do ano 

letivo, em articulação com a avaliação formativa e sempre que o docente considere pertinente. 

Intervenientes 
Professor, Alunos, Conselho de Docentes/Conselhos de Turma, Equipa de Educação Especial, Equipas pedagógica, 

Diretor, Conselho Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa. 

 

 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Definição 

É a principal modalidade de avaliação, de caráter contínuo e sistemático e recorre a uma variedade de instrumentos de recolha 

de informação. A sua planificação deve permitir a existência de momentos organizados de avaliação formativa, devendo planear-

se momentos para averiguar dos resultados obtidos, recolhendo informações com regularidade acerca do processo de 

aprendizagem. 

Objetivos 

 Permitir aos professores, aos alunos e aos encarregados de educação obter informação sobre o desenvolvimento das 
aprendizagens; 

 Melhorar os processos de trabalho; 

 Mobilizar os recursos educativos existentes na escola ou no agrupamento, de forma a desencadear respostas adequadas às 
necessidades dos alunos, em função dos dados recolhidos. 

Quando Ao longo do ano letivo, em momentos determinados, decididos com os alunos. 

Intervenientes 
Professor, Alunos, Conselho de Docentes/Conselhos de Turma, Equipa de Educação Especial, Equipas pedagógica, Diretor, 
Conselho Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa. 
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AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

Definição 
Consiste na formulação de uma apreciação globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens e das capacidades dos 

alunos, definidas para cada disciplina/área curricular e não curricular. 

Objetivos 

 Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem definida para cada 

disciplina. 

 Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

Quando No final de cada período e ano letivos 

Intervenientes 

 Professor ou professores da turma, 

em articulação com o conselho de 

docentes, o professor de educação 

especial, os órgãos de administração e 

gestão e de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola. 

Conselho de turma sob a coordenação do diretor de turma. 

 

 

 

 

Como se expressa 

 Através de parâmetros descritivos com 

a classificação qualitativa de Muito Bom, 

Bom, Suficiente e Insuficiente, nos 1º, 2º, 

3º e 4ºanos de escolaridade., em todas as 

disciplinas. 

 

 

 

 Através dos relatórios de turma. 
 Numa classificação de 1 a 5 em todas as disciplinas, que pode ser 

acompanhada por uma apreciação descritiva sobre a progressão do aluno, 

sempre que se considere necessário; 

 

 Através da avaliação dos PAPI. 

 A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos abrangidos pelo artigo 21º do Decreto-Lei nº3 /2008, de 7 de 

janeiro, alterada pela Lei 21/2008, de 12 de maio, nas disciplinas e áreas disciplinares específicas, expressa-se numa menção 

qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente(1º ciclo), acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

do aluno 

 Através da avaliação dos PEI. 

 Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada pelo aluno ao longo do ano letivo. 
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Efeitos 

 

 Implica uma tomada de decisão sobre 
a progressão ou retenção do aluno 
expressa através das menções de 
transitou ou não transitou no final de 
cada ano, e aprovado ou não aprovado 
no final de cada ciclo. 

 1.º ano não há lugar a retenção, 
exceto se tiver sido ultrapassado o limite 
de faltas injustificadas. 

 No 2º,3º e 4º anos os alunos não 
transitam se tiverem tido menção 
insuficiente nas disciplinas de português, 
PLNM, PL2 e de matemática; menção 
insuficiente nas disciplinas de português ou 
matemática e, cumulativamente, menção 
insuficiente em duas das restantes 
disciplinas. 
 

 Implica uma  tomada de decisão sobre a 

progressão ou retenção do aluno 

 

 Implica uma tomada de decisão 
sobre a progressão ou retenção do 
aluno, exceto no 9.ºano de 
escolaridade, cuja aprovação depende 
ainda da realização das provas finais em 
Português /  Português Língua não 
Materna e em Matemática.  

 

 

 Um aluno retido nos 1º, 2.º ou 3.º 
anos de escolaridade poderá integrar a 
turma a que pertencia por decisão da 
diretora, sob proposta do professor titular 
de turma, ouvido o conselho de docentes. 

 

 As Atividades de Enriquecimento 
Curricular e o Apoio ao Estudo no 1º ciclo 
não são consideradas para efeito de 
transição de ano e aprovação de ciclo. 

 Os alunos não transitam de ano se 

tiverem obtido: 

a) Classificação inferior a 3 nas disciplinas de 
Português/Português Língua não 
Materna e Matemática, 
cumulativamente; 

b) Classificação inferior a 3 em três ou 
mais disciplinas. 

 Os alunos não progridem se 

tiverem obtido: 

a) Classificação inferior a 3 nas 

disciplinas de Português /  

Português Língua não Materna 

e Matemática, 

cumulativamente; 

b) Classificação inferior a 3 em três 

ou mais disciplinas. 

 

 A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e as disciplinas de Oferta Complementar nos 1º, 2º e 3º Ciclos, não são 

consideradas para efeito de transição de ano e aprovação de ciclo. 
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ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÃO - PROVA DE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E PROVAS FINAIS A 

NÍVEL DE ESCOLA 

 

Nos termos da legislação em vigor, poderão os alunos candidatar-se à realização das seguintes provas:  

 

No Ensino Básico: 

 

 Provas Finais a nível de Escola (3º Ciclo) 

 Provas de Equivalência à Frequência dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

 
 

1) Compete ao grupo disciplinar/departamento curricular propor ao Conselho Pedagógico a 
informação - prova, da qual constam as aprendizagens e as aprendizagens de ciclo a avaliar, a estrutura 
da prova, respetivas cotações, critérios de classificação, duração e material a utilizar. 
 

2) A elaboração das provas é da competência de uma equipa de dois professores, por disciplina, da qual 
devem fazer parte um professor profissionalizado dessa disciplina, que será o coordenador e o 
professor que lecionou a disciplina, nomeados pela Diretora. 

 

3) Depois de receberem o parecer favorável do Conselho Pedagógico, as informações - prova devem ser 
afixadas em lugar bem visível. 
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PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA (Artº 14 do Despacho normativo n.º 1-F 2016, 5 de abril) 

Destinatários 

1 — As provas de equivalência à frequência realizam -se a nível de escola nos anos terminais de cada ciclo do 
ensino básico, em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os alunos abrangidos 
pelas situações previstas no n.º 7 do presente artigo. 
2 — No 9.º ano, nas disciplinas em que existam provas finais de ciclo, estas substituem as provas de 
equivalência à frequência. 
3 — As provas de equivalência à frequência têm como referencial de avaliação os documentos curriculares 
em vigor relativos a cada um dos ciclos, contemplando uma prova oral, no caso das disciplinas de Português 
ou Português Língua não Materna (PLNM) e de línguas estrangeiras. 
4 — As provas de equivalência à frequência são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada às 
unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala adotada em cada um dos ciclos a que a 
prova se reporta, nos termos do Anexo I do presente despacho, do qual faz parte integrante. 
5 — Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática) a 
classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas componentes, 
expressas na escala de 0 a 100. 
6 — A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de disciplina. 
7 — As provas de equivalência à frequência destinam -se aos alunos abrangidos por uma das seguintes 
situações: 
a) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto –Lei n.º 293 -C/86, de 12 de setembro, para alunos 
dos 2.º e 3.º ciclos; 
b) Estejam matriculados no ensino individual e doméstico; 
c) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer estabelecimento de 
ensino; 
d) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade dos 2.º ou 3.º ciclos do 
ensino básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período; 
e) Frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 anos até ao final do ano escolar e não tenham 
obtido aprovação na avaliação sumativa final; 
f) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano escolar e não tenham obtido 
aprovação na avaliação sumativa final; 
g) Tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei 
n.º 51/2012, de 5 de setembro, e se encontrem nas situações a que se referem as alíneas e) e f); 
h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e não tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final ou após 
a realização das provas finais na 1.ª fase; 
i) Tenham ficado retidos por faltas, no 9.º ano de escolaridade, pela aplicação do previsto na alínea b) do n.º 
4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
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AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA 
 

CICLOS                                                                            3º CICLO 

2º CICLO 

3º CICLO 
Designação                                                                                     Provas Finais Nacionais 

Objetivos 

 Recolher dados relevantes sobre os níveis de desempenho dos alunos quanto às aprendizagens e capacidades desenvolvidas, 
de acordo com as metas curriculares estabelecidas; 

 Constituir-se como instrumento de diagnóstico colocado à disposição das escolas e dos professores, visando uma reflexão 
sobre a adequação das práticas letivas e o seu eventual ajustamento para a melhoria dos resultados escolares; 

 Certificar os alunos autopropostos; 

 Avaliar as aprendizagens e as capacidades dos alunos. 

Quando                                                                                                    9º ano 

Disciplinas  

Intervenientes 

 IAVE 

 Júri Nacional de Exames  

 Agrupamento de Exames  

 Secretariado de Exames 

 Professores corretores/ Classificadores 

 Alunos 

Como se expressa 

Notações em percentagem: 

5 (90 a 100%) 

4 (70 a 89%) 

3 (50 a 69%) 

2 (20 a 49%) 

1 (0 a 19%) 

Efeitos 

 A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais 
devidamente comprovados ou que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª fase 
é considerada como classificação final na disciplina. 

 Certificação de frequência do ano letivo da matrícula em final de ciclo. 
 Candidatura à obtenção do diploma de ensino básico, (dos alunos referidos anteriormente) através da realização de provas 

finais de Português, Português Língua não Materna e Matemática e de provas de equivalência à frequência nas restantes 

disciplinas. 

Não poderão realizar na primeira fase Provas Finais de 9º ano, os alunos que: 

 

 Tenham obtido classificação de frequência de nível 1 nas disciplinas de Português e de Matemática; 

 Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em duas disciplinas e de nível 1 em Português ou Matemática; 

 Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em três ou mais disciplinas, desde que nenhuma delas seja Português ou Matemática. 
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AVALIAÇÃO NO CURSO VOCACIONAL DE 3º CICLO 
 
 A Portaria nº 292- A/2012 de 26 de setembro estabelece os princípios orientadores da organização e gestão do 
currículo, bem como da avaliação e certificação da aprendizagem do nível básico de educação, definindo a diversidade 
da oferta formativa deste nível de ensino. 
  
Artº 16 
Avaliação  
1- A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um 
juízo globalizante, exprimindo a conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo 
professor, sobre as aprendizagens e as competências adquiridas pelos formandos.  
2- A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e é atribuída a cada um dos  
módulos de cada disciplina.  
3- Devem ser criadas condições organizacionais, pedagógicas e didáticas que permitam estimular os interesses dos 
alunos, nomeadamente:  

a) Utilização de metodologias que se adaptem ao grupo de alunos;  

b) Disponibilização de materiais didáticos em quantidade e de qualidade;  

c) Adequação dos tempos e dos espaços à natureza das atividades de aprendizagem.  
 
4 - Na Prática Simulada, os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade vocacional, o qual dará origem a um 
relatório final, que contará para avaliação da Prática Simulada.  
5 - Atendendo à lógica modular, a notação formal de cada módulo, a publicar em pauta, só terá lugar quando o aluno 
atingir a classificação mínima de 10 valores.  
Artº 17º  

Momentos de avaliação / recuperação modular  
1- Sempre que o aluno não conseguir obter aproveitamento após o término de lecionação de um módulo, continua em 
avaliação, tendo direito à possibilidade de recuperação durante o período de duração do curso, nas épocas especiais 
para o efeito.  
2- A recuperação de módulos em atraso pode ser feita através de várias modalidades, nomeadamente instrumentos e 
atividades diversas como a realização de fichas de avaliação, trabalhos práticos, portefólios, exposição oral ou provas de 
recuperação.  
3- O professor da disciplina em causa deverá orientar o formando nas aulas indicadas para a recuperação, clarificando os 
conteúdos de aprendizagem em que o aluno apresentou dificuldades e propondo estratégias que conduzam à sua 
superação na próxima avaliação.  
4- As provas de avaliação podem revestir as formas seguintes:  
a) Prova escrita;  
b) Prova prática;  
c) Prova escrita com componente prática  
5- Caso o aluno obtenha classificação de, pelo menos, dez valores (arredondada às unidades), o módulo será 
considerado como realizado e haverá lugar ao preenchimento de uma pauta que traduzirá os resultados dessa avaliação.  
6- Durante estes momentos de avaliação, o professor deverá aplicar os critérios de avaliação definidos em grupo, e do 
conhecimento dos alunos.  
7– As provas de avaliação incidem apenas sobre os conteúdos de um único módulo.  
8 – Cada aluno só se poderá inscrever no máximo a 6 provas por cada época de recuperação de módulos, salvo situações 
excecionais a analisar em conselho de turma.  
9 – A realização de provas de módulos em atraso ocorre nas seguintes fases:  
a. 1ª e 2ª fases, na semana seguinte ao términus das atividades letivas do 1 e 2º períodos respetivamente;  

b. 3ª fase, após o final das atividades letivas;  

c. 4ª fase, em setembro, antes do início do ano letivo seguinte.  
 
10 - O calendário da realização das provas é fixado e divulgado pela direção da escola.  
11 – Para a realização de provas referentes aos módulos em atraso, os alunos deverão inscrever-se nos Serviços 
Administrativos, utilizando um impresso próprio, até ao 3º dia útil da semana que antecede a do início das provas.  
12 – Caso o aluno não compareça à recuperação de módulos, fica interdito de se inscrever novamente para recuperação 
desse mesmo módulo, salvo apresentação de justificação médica ou justificação atendível. 
A não realização de módulo(s) em que se inscreveu, por causa imputável ao aluno, implicará que o(s) referido(s) 
módulo(s) só poderá(ão) ser realizado(s) no final do 2º ano de formação do curso. 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

Características 

 Tem caráter contínuo e sistemático; 

 Tem função diagnóstica, o que não obsta que se realize a avaliação diagnóstica, no 

início do ano ou sempre que se considerar pertinente. 

Objetivos 

 Permitir aos professores, alunos e encarregados de educação obter informação sobre 

o desenvolvimento das aprendizagens; 

 Definir e ajustar processos e estratégias; 

 Mobilizar os recursos educativos existentes na escola ou no agrupamento, de forma a 

desencadear respostas adequadas às necessidades dos alunos, em função dos 

dados recolhidos. 

Quando e como 
Ao longo do ano letivo, em momentos determinados, através de instrumentos de 

avaliação previamente decididos com os alunos. 

Intervenientes 
Professor, Alunos, Conselho de Docentes/Conselhos de Turma, Equipa de Educação Especial, Equipas 

pedagógica, Diretor, Conselho Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa.  

Como se expressa Numa classificação de 0 a 20 valores em todas as disciplinas. 

 
 

AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 
 
 

Características 

Consiste na formulação de uma apreciação globalizante sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos, tendo em vista a atribuição de uma classificação e 

certificação. 

Objetivos 

 Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens definidas para cada disciplina; 

 Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

Quando e como 

 Em reuniões do conselho de turma, no final de cada período letivo; 

 No final do ano letivo; 

 Através de provas de equivalência à frequência, para o caso dos alunos autopropostos. 

Intervenientes 

Professor, Alunos, Conselho de Docentes/Conselhos de Turma, Equipa de Educação Especial, Equipas pedagógica, 

Diretor, Conselho Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa. 

Como se expressa Numa classificação de 0 a 20 valores em todas as disciplinas. 

Efeitos 

Aprovação 

 
A aprovação do aluno em cada disciplina depende da obtenção de uma classificação final 
igual ou superior a 10 valores, por arredondamento. Para este efeito, a classificação de 
frequência no ano terminal das disciplinas plurianuais não pode ser inferior a 8 valores. 
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Efeitos 

Transição 
 

A transição do aluno 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 de duas disciplinas. Para este efeito, são consideradas igualmente as disciplinas 

constantes do plano de estudos a que o aluno tenha sido excluído por faltas ou anulado 

a matrícula. 

 

 Na transição do 11.º para o 12.º ano são consideradas igualmente as disciplinas em 
que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano de escolaridade. 

 Para efeitos de transição de ano de escolaridade, não é considerada a disciplina de 
Educação Moral e Religiosa, desde que frequentada com assiduidade. 

 Os alunos que transitem para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 

valores em uma ou duas disciplinas só podem progredir nas mesmas se as 

classificações obtidas não forem inferiores a 8 valores. 
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ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÃO - PROVA DE PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA E EXAMES A NÍVEL 

DE ESCOLA 

 

Nos termos da legislação em vigor, poderão os alunos candidatar-se à realização das seguintes provas:  

 
No Ensino Secundário: 
 

 Exames a nível de Escola 

 Provas de Equivalência à Frequência 
 
a) Compete ao grupo disciplinar/departamento curricular propor ao Conselho Pedagógico a 

informação - prova, da qual constam as aprendizagens e as aprendizagens de ciclo a avaliar, a 
estrutura da prova, respetivas cotações, critérios de classificação, duração e material a utilizar. 

 
b) A elaboração das provas é da competência de uma equipa de dois professores, por disciplina, da 

qual devem fazer parte um professor profissionalizado dessa disciplina, que será o coordenador e o 
professor que lecionou a disciplina, nomeados pela Diretora. 

 

c) Depois de receberem o parecer favorável do Conselho Pedagógico, as informações - prova 
devem ser afixadas em lugar bem visível. 

 

 

PROVAS DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 
 
 No ensino secundário, consideram-se autopropostos, para efeitos de admissão às provas de equivalência 

à frequência, os alunos que: 

a) Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo sem autonomia ou paralelismo pedagógico; 

b) Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de seminários não abrangidos pelo disposto no 

Decreto-Lei n.º 293-C/86, de 12 de setembro; 

c) Estejam abrangidos pelo ensino individual ou doméstico; 

d) Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita o exame ou prova e anulado a 

matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período, incluindo os alunos dos cursos artísticos especializados; 

e) Pretendam obter aprovação em disciplinas cujo ano terminal frequentaram sem aprovação, incluindo os 

alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente e dos cursos artísticos especializados; 

f) Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de curso diferente do frequentado, nas 

quais não estejam matriculados, desde que estejam ou tenham estado matriculados no ano curricular 

em que essas disciplinas são terminais, incluindo os alunos dos cursos artísticos especializados; 

g) Não tendo estado matriculados no ensino público ou no ensino particular e cooperativo ou, tendo estado 

matriculados, e não estando abrangidos pela escolaridade obrigatória, tenham anulado a matrícula em 

todas as disciplinas até ao 5.º dia útil do 3.º período e possuam o 3.º ciclo do ensino básico ou 

habilitação equivalente, incluindo os alunos dos cursos artísticos especializados; 

h) Estejam matriculados nos cursos científico-humanísticos do ensino recorrente, nos cursos artísticos 

especializados, nos cursos profissionais e noutros cursos de nível secundário, cuja certificação não 

esteja dependente da realização dos exames finais nacionais, e pretendam prosseguir estudos no 

ensino superior; 
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i) Pretendam melhorar a classificação final de disciplina, incluindo os alunos de cursos científico-

humanísticos do ensino recorrente e artísticos especializados; 

j) Pretendam terminar os seus percursos formativos, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 357/2007, de 29 de 

outubro; 

k) Tenham ficado excluídos por faltas numa disciplina e pretendam realizar provas na 2.ª fase desse mesmo 

ano letivo; 

l) Pretendam realizar exames nacionais exclusivamente como provas de ingresso para acesso ao ensino 

superior. 

No caso dos alunos de PLNM, só são considerados autopropostos os alunos que se encontrem nas situações 

descritas nas alíneas d), e) e k), bem como na alínea g), excluindo os alunos que não estiveram matriculados, 

já que foram alunos internos durante o ano letivo. 

 

Aos alunos dos cursos científico-humanísticos, excluindo os do ensino recorrente, é facultada a apresentação 

a provas de equivalência à frequência em qualquer disciplina não sujeita a exame final nacional, 

independentemente do ano e do plano de estudos a que pertença, desde que frequentem ou tenham 

frequentado o ano terminal da disciplina. 

Nos cursos científico-humanísticos, excluindo os do ensino recorrente, nos cursos tecnológicos e nos cursos 

artísticos especializados os candidatos a que se refere a alínea g) podem ser admitidos à prestação de provas 

de equivalência à frequência dos 10.º, 11.º e 12.º anos, consoante o respetivo plano de estudos. 

Os alunos autopropostos previstos nas alíneas a) e b) que pretendam validar os resultados obtidos na 

frequência só podem ser admitidos à realização de provas de equivalência à frequência, desde que na 

avaliação interna da disciplina em causa tenham obtido classificação igual ou superior a 10 valores, calculada 

através da média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações de cada um dos anos em 

que a mesma foi ministrada. 

 
 

AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA 
 

Designação Exames Nacionais 

Objetivos 
 Avaliar as aprendizagens e as capacidades dos alunos 

 Certificar os alunos 

Quando 11º ano e/ou 12º ano 

Disciplinas 

 11º ano – nas duas disciplinas bienais da componente de formação específica ou numa 

dessas disciplinas e na disciplina de Filosofia da componente de formação geral. 

 12º ano - Na disciplina de Português, da componente de formação geral e na 

disciplina trienal, da componente de formação específica. 

Intervenientes 

 IAVE 

 Júri Nacional de Exames 

 Agrupamento de Exames 

 Secretariado de Exames 

 Professores Classificadores 

 Alunos 
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Destinatários 

 Alunos internos que na avaliação interna da disciplina, a cujo exame se apresentam, 

tenham obtido uma classificação igual ou superior a 8 valores no ano terminal e 10 

valores na classificação interna final, calculada através da média aritmética simples, 

arredondada às unidades, das classificações de cada um dos anos em que a disciplina foi 

ministrada; 

 

 Os alunos autopropostos que se encontrem numa das seguintes situações: 

a) Pretendam validar os resultados obtidos na frequência de estabelecimentos do ensino 

particular e cooperativo sem autonomia ou paralelismo pedagógico, de seminário não 

abrangido pelo disposto no Decreto-Lei n.º 293-C/86, de 12 de Setembro, ou de 

ensino individual ou doméstico; 

b) Tenham estado matriculados no ano terminal da disciplina a que respeita a prova e 

anulado a matrícula; 

c) Pretendam obter aprovação em disciplina ou área não disciplinar cujo ano terminal 

frequentaram sem aprovação; 

Destinatários 

d) Pretendam obter aprovação em disciplinas do mesmo curso ou de um curso diferente do 

frequentado e nas quais nunca tenham estado matriculados, desde que estejam ou 

tenham estado matriculados no ano curricular em que essas disciplinas são terminais; 

e) Não tendo estado matriculados no ensino público ou no ensino particular e cooperativo, 

ou, tendo estado matriculados, tenham anulado a matrícula em todas as disciplinas até 

ao 5.º dia do 3.º período letivo, possuam o 3.º ciclo do ensino básico, ou outra 

habilitação equivalente, e reúnam as condições de admissão à prova de equivalência 

à frequência previstas na legislação em vigor. 

Como se expressa 0 a 20 valores 
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AVALIAÇÃO NO CURSO VOCACIONAL DE SECUNDÁRIO 
 

Características Assume um caráter contínuo, diagnóstico, formativo e sumativo. 

Finalidades 

 Informar o aluno e o seu encarregado de educação (aluno menor de idade) sobre os 

progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem e esclarecer as 

causas do sucesso ou insucesso; 

 Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global 

do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

 Certificar os conhecimentos e as capacidades adquiridos pelos alunos; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada 

de decisões, tendo em vista o seu aperfeiçoamento. 

Intervenientes 

 O professor; 

 O aluno; 

 O diretor de turma; 

 O conselho de turma; 

 O coordenador de curso; 

 O professor orientador da Formação em Contexto de Trabalho; 

 Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola; 

 O encarregado de educação dos alunos menores; 

 Os representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

 As personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores 
profissionais afins aos cursos; 

 Os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 

 A administração educativa. 

Metodologia 

 A avaliação formativa é contínua e tem função diagnóstica, permitindo obter informação 
sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de 
processos e estratégias. 

 A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação das 
aprendizagens realizadas e das capacidades adquiridas, e expressa-se na escala de 0 a 20 
valores. 

 
Momentos da avaliação 
A avaliação sumativa: 
 

 Ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno; 
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Metodologia 

 Ocorre após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião de 

conselho de turma que se realiza, pelo menos, três vezes em cada ano letivo; 

 A avaliação dos módulos não realizados no ano letivo anterior pode ser requerida 
no início de cada ano letivo e em condições a fixar pelos órgãos competentes; 

 No 3º ciclo incide também sobre a prática simulada; 

 No ensino secundário incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e 
integra, no final do 2.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão 
Profissional (PAP). 

 
Formação em contexto de trabalho (ensino secundário) 
 
A Formação em Contexto de Trabalho: 
 

 Visa a aquisição e o desenvolvimento de capacidades técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir; 

 É autónoma e integra o cálculo da média final do curso; 

 Possui regulamento próprio, da responsabilidade dos órgãos competentes da escola, 
que define a fórmula de apuramento da respetiva classificação final, com o peso relativo 
a atribuir às diferentes etapas de concretização. 

 
Prova Final (ensino secundário) 
 
1. A Prova final consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 
atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 
realização e apreciação crítica de saberes e competências profissionais adquiridos ao 
longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
 

2. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas 
perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os contextos de 
trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

 

3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, 

desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a 

contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 
 
Desenvolvimento do projeto 

 1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

 a. Conceção do projeto; 

 b. Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 

 c. Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
 

Apresentação/ Defesa da Prova Final 
 
1- A defesa da Prova Final é feita pelo aluno, em sessão pública, perante o júri. 
2- A calendarização da conceção; desenvolvimento e apresentação do projeto são 
fixados pelo coordenador de curso e professores acompanhantes submetida ao 
Conselho Pedagógico e à Direção da escola para aprovação e afixada em local 
próprio da escola. 
3. A duração da apresentação da Prova Final tem uma duração mínima de 15 
minutos e máximo de 45 minutos. 

 
Júri da Prova Final 
 
1-O júri de avaliação da Prova Final é designado pelo órgão competente de direção ou gestão 
da escola e tem a seguinte composição: 
a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside; 
b) O coordenador de curso; 
c) O diretor de turma; 
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Metodologia 

 
d) Um professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins 
ao curso; 
2. O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro 
elementos. 
3. O presidente do júri tem voto de qualidade em caso de empate nas votações. 
 
Critérios de Classificação a observar pelo Júri 
 
1- No final da prova, o Júri atribuirá uma classificação expressa de 0 a 20 valores 
arredondada às unidades, tendo em conta os seguintes parâmetros de avaliação:  
a. desenvolvimento do projeto  
b. relatório do projeto 
c. apresentação e defesa do projeto 
 
2-A classificação final da Prova Final resultará da aplicação da seguinte fórmula:  
 

CF=0,50xC1+0,25xC2+0,25xC3, 

Onde 

 

 CF – Classificação Final da PROVA FINAL; C1 – Classificação obtida no desenvolvimento 

do projeto; C2 – Classificação obtida no relatório do projeto; C3 – Classificação obtida na 

apresentação e defesa do projecto 
 

3-O peso atribuir a cada parâmetro será o seguinte: 50% ao parâmetro referido 
na alínea a; 25% ao parâmetro referido na alínea b e 25% ao parâmetro referido 
na alínea c. 
4-Para aferir a classificação a atribuir a cada parâmetro o júri atenderá aos 
seguintes itens dentro de cada parâmetro: 
a. Desenvolvimento do Projeto:  
1. Grau de consecução dos objetivos propostos; 
2. Qualidade científica e apresentação material do Produto/Protótipo; 
3. Utilização adequada de materiais e recursos para a concretização do Projeto; 
4. Organização e sentido de responsabilidade patenteada ao longo do processo; 
5. Autoavaliação do projeto. 
 

b. Relatório 
1. Organização do relatório; 
2. Quantidade e pertinência da informação do relatório;  
3. Qualidade da terminologia científica do relatório;  
4. Qualidade estética e gráfica do trabalho apresentado no relatório; 
 

5. Iniciativa e originalidade pessoal do relatório. 
c. Apresentação e Defesa 
1. Síntese e objetividade demonstrada na apresentação do Projeto; 
2. Fundamentação e coerência lógica da apresentação 
3. Estratégias e recursos de apresentação do Projeto e demonstração do 
Produto/Protótipo; 
4. Argumentação e capacidade para responder a questões formuladas pelo Júri 
5. Domínio da capacidade da comunicação oral 
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Tramitação e acompanhamento do projeto 

1 – Cada aluno-formando terá que entregar, para ser aprovado até final do 1º 
período, a folha de apresentação do projeto ao seu Coordenador de Curso. 
2 – O coordenador de Curso verificará a conformidade de cada projeto com as 
normas vigentes e submete o mesmo a aprovação do Conselho Pedagógico e da 
Direção da Escola. 
3 – O professor acompanhante deverá preencher a folha de avaliação intermédia 
bem como informar cada aluno formando para efetuar a autoavaliação do 
projeto no final de cada período. As informações recolhidas serão 
posteriormente transmitidas ao diretor de turma para que possam chegar aos 
respetivos encarregados de educação. 
4 – O relatório será obrigatoriamente entregue ao professor acompanhante que 
fará uma primeira apreciação. Caso o mesmo não atinja os objetivos 
considerados necessários, o professor acompanhante deve devolvê-lo ao 
formando para remodelação.  
5 – O relatório é elaborado pelo aluno de acordo com as normas da escola.  
 

6 – No final da prova, o júri atribuirá uma classificação tendo em conta os 
parâmetros referidos no número 1 do artigo 5º. Será lavrada uma ata e 
preenchida uma grelha de avaliação, assinada por todos os elementos do Júri 
presentes.  
7 – O Coordenador de Curso em conselho de turma de avaliação final proporá a 
classificação referida no ponto anterior para ser ratificada pelo conselho de 
turma e posteriormente publicada em pauta. 
8 – A classificação da prova final integrará a classificação atribuída ao estágio 
formativo e formarão em conjunto uma classificação única. Esta classificação 
integrará a classificação final de curso juntamente com a classificação das 
disciplinas e das ucfd (segundo Portaria n.º 341/2015 de 9 de outubro). 
9 – A classificação única do estágio formativo com a prova final será feita nos 
seguintes moldes:  
Estágio formativo (60%) + Prova final (40%). 
10 - A classificação final do curso obtém -se mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

CF = (MCFD + MUFCD + EF) / 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

 
DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO 

 
Considerando que as turmas e os alunos são universos diferentes e tendo em conta que a 

uniformização deve ser um guia, um referencial e nunca um fim em si mesmo, poder-se-á, no que 
respeita aos 2º e 3º ciclos, a nível das competências transversais e especificamente nos domínios da 
língua portuguesa e Educação para a Cidadania, ponderar flexibilizar em 5%, ajustando ao perfil da 
turma e dos alunos. 

 
No Ensino Básico a avaliação incide sobre as Competências Específicas e Transversais. 

 

 Dentro das Competências Específicas, consideram-se: 
 

a) As Metas de Aprendizagem; 
b) Os Conteúdos Programáticos. 

 
 Dentro das Competências Transversais temos: 

 
a) A compreensão e expressão em língua portuguesa; 
b) A Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação; 
c) Educação para a Cidadania. 
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1º CICLO 

 

 

 

 

 

Áreas 
Exemplos de Itens/parâmetros Instrumentos Ponderação 

Domínio 

Cognitivo 

Disciplinas 

 

Português 

 

Matemática 

 

Estudo do Meio 

 

Expressões 
(Plástica, 
Musical/ 

Dramática, 
Motora) 

 

Apoio ao Estudo 

 

Educação Moral 
Religiosa e 

Católica 

 

Oferta 

Complementar 

– Cidadania 

“Olhares sobre 

a diferença” 

Inglês 

(ver quadros 

próprios) 

Compreensão e aplicação dos 
conteúdos programáticos / 
Metas de aprendizagem 
 
Criatividade 
 
Capacidade de expor 
oralmente um 
assunto/trabalho/opinião 
 
Estratégias de resolução de 
problemas matemáticos e não 
matemáticos 
 
 
Progressão na aprendizagem 
 
 
Capacidade de autorregular a 
aprendizagem 
Capacidade de procurar e 
selecionar informação 
 
 
Capacidade de criação de 
métodos de estudo e de 
trabalho 
 
 

Capacidade de desenvolver 
atividades em articulação, 

integrando ações que 
promovam, de forma 

transversal, a educação para a 
cidadania e componente de 
trabalho com as tecnologias 

de informação e comunicação 

Fichas de avaliação 
formativa e 
sumativa 

 

Trabalhos de: 
pesquisa, projeto, 
autónomo, com 
tema sugerido, 
autónomo 

 

Grelhas de 
autoavaliação e 
heteroavaliação 

 

Grelhas de registo 

 

Portefólio 

 

Relatórios 

Utilização das TIC  

Outros 

 

70% 
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Atitudes 
Itens Instrumentos Ponderação 

Assiduidade; 

Pontualidade; 

Concentração e atenção pelas atividades escolares; 

Interesse revelado; 

Sentido de responsabilidade; 

Empenho e participação nas atividades; 

Autonomia na realização das aprendizagens; 

Capacidade de iniciativa; 

Organização do trabalho individual; 

Participação no trabalho de grupo; 

Atitudes de respeito, cooperação e espírito de entreajuda; 

Correção no relacionamento pessoal (com colegas, professores e restantes 

elementos da comunidade educativa); 

Tarefas extra letivas (trabalhos de casa, organização dos materiais necessários às 

aulas, ...) 

 

 

Grelhas de 
autoavaliação e 
heteroavaliação 

 

 

Grelhas de registo 

 

30% 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – INGLÊS – 3º e 4º ANOS 

ANO LETIVO 2016 – 2017 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

C
O

G
N

IT
IV

O
 (

C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
 E

sp
e

cí
fi

ca
s)

  COMPREENSÃO ORAL (LISTENING) 20 %  

 

 

 

70% 

 LEITURA (READING) 10 % 

 PRODUÇÃO/ INTERAÇÃO ORAL (ORAL PRODUCTION/ INTERACTION) 20 % 

 ESCRITA (WRITING) 20 % 

 LÉXICO & GRAMÁTICA  (LEXIS & GRAMMAR)  

 
 INTERCULTURAL (INTERCULTURAL DOMAIN) 

    

SÓ
C

IO
 A

FE
TI

V
O

 

(C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
 

Tr
an

sv
e

rs
ai

s)
 

 PARTICIPAÇÃO E EMPENHO 10%  

 

  30% 

 AUTONOMIA E CAPACIDADE DE INICIATIVA 5% 

 ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 5% 

 COMPORTAMENTO (Atitudes de respeito e cooperação)  10% 

 TOTAL 100% 

 A abordagem a elementos e estruturas gramaticais será apenas implícita no 3º ano.  

A avaliação deste domínio será integrada nos outros quatro domínios. 

 

 

 

A menção a atribuir no final de cada período resulta da MÉDIA da aplicação dos diferentes instrumentos de avaliação usados ao longo do ano letivo.  

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 
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Os instrumentos de avaliação das metas curriculares a utilizar dos diferentes domínios serão de natureza diversificada, 

nomeadamente: 

1. FICHAS DE TRABALHO / TESTES de AVALIAÇÃO FORMATIVA e/ou SUMATIVA; 

2. TRABALHOS INDIVIDUAIS/ PORTFOLIOS e/ou TRABALHOS de GRUPO; 

3. OBSERVAÇÃO DIRETA (Fichas de registos orais/ escritos). 

 

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

 

MENÇÃO 

 

PERCENTAGEM 

 

DESCRITORES 

 

 

Muito Bom 

 

90% a 100% 

Desenvolveu com muita facilidade as competências essenciais. 

 

Bom 

 

70% a 89% 

Desenvolveu com facilidade as competências essenciais. 

 

Suficiente 

 

50% a 69% 

Desenvolveu a maior parte das competências essenciais, embora com alguma dificuldade. 

 

 

Insuficiente 

 

20% a 49% 

Desenvolveu, com bastante dificuldade, algumas competências essenciais. 

 

0% a 19% 

Revelou muitas dificuldades e não desenvolveu as competências essenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS de AVALIAÇÃO e DESCRITORES 
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DOMÍNIOS 

 

DESCRITORES                                            

D
O

M
ÍN

IO
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

 (
 C

o
m

p
e

tê
n

ci
as

  e
sp

e
cí

fi
ca

s)
 

 

COMPREENSÃO ORAL 
Reconhece o vocabulário, expressões e / ou frases simples lecionados. Compreende o que ouve 

quando o discurso é muito pausado e cuidadosamente articulado.  

É capaz de entender e seguir instruções dadas de forma clara e pausada. 

 

LEITURA     

Reconhece e compreende palavras, expressões e / ou frases simples lecionadas.  

Entende mensagens escritas simples e breves.  

É capaz de seguir instruções escritas curtas e simples.  

 

 

PRODUÇÃO E 

 INTERAÇÃO ORAL 

Produz palavras isoladas e expressões fixas e simples.  

Comunica em situações simples e repetitivas.  

Pergunta e / ou responde sobre assuntos trabalhados, utilizando um repertório muito limitado 

de palavras e expressões simples. 

 

 

ESCRITA  

 

Copia / escreve palavras, expressões e frases simples familiares. 

Reproduz vocábulos e enunciados simples orais através da escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS 

 

MENÇÃO DESCRITORES 

D
O

M
ÍN

IO
 S

Ó
C

IO
A

FE
TI

V
O

 

(C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
 T

ra
n

sv
e

rs
a

is
) 

                   

 

 

 

PARTICIPAÇÃO E EMPENHO 

 

MUITO BOM Participa e empenha-se com excelência em todas as tarefas propostas. 

 

BOM 

Participa e empenha-se de forma bastante satisfatória em todas as tarefas 

propostas. 

 

SUFICIENTE Participa e empenha-se de forma satisfatória na maioria das tarefas propostas. 

 

INSUFICIENTE 

Participa e empenha-se de forma não satisfatória na maioria das tarefas 

propostas. 

Raramente/nunca participa e se empenha nas tarefas propostas. 

  Revela sempre uma grande autonomia e capacidade de iniciativa. 
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AUTONOMIA E CAPACIDADE 

DE INICIATIVA 

MUITO BOM 

 

BOM 

 

Revela frequentemente uma grande autonomia e capacidade de iniciativa. 

 

SUFICIENTE 

 

Revela geralmente alguma autonomia e capacidade de iniciativa. 

 

INSUFICIENTE 

 

Revela geralmente pouca autonomia e capacidade de iniciativa. 

 

Não revela autonomia nem capacidade de iniciativa. 

 

 

ORGANIZAÇÃO E 

RESPONSABILIDADE 

 

MUITO BOM 

Mantem sempre os materiais organizados e é sempre responsável no 

cumprimento das tarefas. 

 

BOM 

Mantém quase sempre os materiais organizados. 

Revela quase sempre grande responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

 

SUFICIENTE 

Revela, por vezes, alguma desorganização e pouca responsabilidade no 

cumprimento das tarefas. 

 

INSUFICIENTE 

Revela, muitas vezes, alguma desorganização e pouco responsabilidade no 

cumprimento das tarefas.  

Muito raramente/nunca revela organização e responsabilidade no 

cumprimento das tarefas. 

 

 

COMPORTAMENTO 

(Atitudes de respeito e de 

cooperação) 

 

MUITO BOM Revela sempre um comportamento adequado. 

 

BOM Revela quase sempre um comportamento adequado. 

 

SUFICIENTE Revela por vezes um comportamento desadequado. 

 

INSUFICIENTE 

Revela muitas vezes um comportamento desadequado. 

Revela quase sempre/ sempre um comportamento desadequado. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Oferta Complementar– Cidadania –“ Olhares sobre a diferença” 

1º Ciclo 

ANO LETIVO 2016 – 2017 

 

DOMÍNIOS PESO(S) 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

(C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
 

Es
p

e
cí

fi
ca

s)
 

Aplicação dos conteúdos trabalhados 30 %  

 

 

70% 

Participação e empenho 20 % 

Utilização de diversos recursos / fontes (TIC, revistas, livros, filmes, etc.) 20 % 

      

SÓ
C

IO
 A

FE
TI

V
O

 

(C
o

m
p

et
ê

n
ci

as
 

Tr
an

sv
e

rs
ai

s)
 

Autonomia e capacidade de iniciativa 10% 

 

 

 

  30% Cooperação e responsabilidade 10% 

Atitudes e valores (Atitudes de respeito e relacionamento interpessoal)  10% 

 TOTAL 
100% 

 

 

 

 

 

A menção a atribuir no final de cada período resulta da MÉDIA da aplicação dos diferentes instrumentos  

de avaliação usados ao longo do ano letivo.  

 

 

 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA 
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Os instrumentos de avaliação das metas curriculares a utilizar dos diferentes domínios serão de 

natureza  

diversificada, nomeadamente: 

 

1. FICHAS DE TRABALHO; 

2. TRABALHOS INDIVIDUAIS/ e/ou TRABALHOS de GRUPO; 

3 .   PESQUISAS EFETUADAS (recolhas); 

 

 

                                                     Avaliação Qualitativa 

 

MENÇÃO 

 

PERCENTAGEM 

 

DESCRITORES 

 

 

Muito Bom 

 

(90% a 100%) 

Desenvolveu com muita facilidade as competências essenciais. 

 

Bom 

 

(70% a 89%) 

Desenvolveu com facilidade as competências essenciais. 

 

Suficiente 

 

(50% a 69%) 

Desenvolveu a maior parte das competências essenciais, embora com 

alguma dificuldade. 

 

 

Insuficiente 

 

(20% a 49%) 

Desenvolveu, com bastante dificuldade, algumas competências essenciais. 

 

(0% a 19%) 

Revelou muitas dificuldades e não desenvolveu as competências essenciais. 

 

 

 

INSTRUMENTOS de AVALIAÇÃO e DESCRITORES 
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DOMÍNIOS 

 

MENÇÃO                                          

 

DESCRITORES 

(C
o

m
p

e
tê

n
ci

as
  e

sp
e

cí
fi

ca
s)

D
o

m
ín

io
 c

o
gn

it
iv

o
 

APLICAÇÃO DOS 

CONTEÚDOS 

TRABALHADOS   

        Muito Bom 

Aplica ativamente informação pertinente por 

iniciativa própria 

            Bom Aplica informação pertinente 

 Suficiente Aplica informação quando tal lhe é sugerido 

Insuficiente  Não aplica informação 

PARTICIPAÇÃO E  

EMPENHO 

 

 

MUITO BOM 

Participa e empenha-se com excelência em todas 

as tarefas propostas. 

 

BOM 

Participa e empenha-se de forma bastante 

satisfatória em todas as tarefas propostas. 

 

SUFICIENTE 

Participa e empenha-se de forma satisfatória na 

maioria das tarefas propostas. 

 

INSUFICIENTE 

Participa e empenha-se de forma não satisfatória 

na maioria das tarefas propostas. 

Raramente/nunca participa e se empenha nas 

tarefas propostas. 

UTILIZAÇÃO DE 

DIVERSOS RECURSOS 

 

 

MUITO BOM 

Utiliza sempre de forma autónoma diversos 

recursos. 

 

BOM 

Utiliza frequentemente diversos recursos. 

 

SUFICIENTE 

Revela alguma autonomia na utilização dos 

diversos recursos. 

 

INSUFICIENTE 

Revela pouca autonomia na utilização dos diversos 

recursos. 

Não revela autonomia na utilização dos diversos 

recursos. 
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DOMÍNIOS 

 

MENÇÃO DESCRITORES 

 

D
O

M
ÍN

IO
 S

Ó
C

IO
A

FE
TI

V
O

 (
C

o
m

p
e

tê
n

ci
as

 T
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n
sv

e
rs

ai
s)

   
   

   
   

   
  

 

AUTONOMIA E 

CAPACIDADE DE  

INICIATIVA 

 

MUITO BOM 

Revela sempre muita autonomia e capacidade de 

iniciativa. 

BOM Revela frequentemente autonomia e capacidade de 

iniciativa. 

SUFICIENTE Revela alguma autonomia e capacidade de iniciativa. 

 

INSUFICIENTE 

Revela pouca autonomia e capacidade de iniciativa 

Não revela autonomia nem capacidade de iniciativa 

COOPERAÇÃO  E 

RESPONSABILIDADE 

 

MUITO BOM 

Coopera sempre e é sempre responsável no 

cumprimento das tarefas  

 

BOM 

Coopera quase sempre com os outros e revela uma 

grande responsabilidade no cumprimento das 

tarefas. 

 

SUFICIENTE 

Revela, por vezes, falta de cooperação e pouca 

responsabilidade no cumprimento das tarefas. 

 

INSUFICIENTE 

Revela, muitas vezes, pouca responsabilidade e 

coopera pouco no cumprimento das tarefas.  

Muito raramente/nunca revela responsabilidade e 

cooperação no cumprimento das tarefas. 

 ATITUDES E VALORES 

(Atitudes de respeito e de 

relacionamento  interpessoal) 

MUITO BOM Revela sempre um comportamento adequado. 

BOM Revela quase sempre um comportamento adequado. 

SUFICIENTE Revela por vezes um comportamento desadequado. 

INSUFICIENTE Revela quase sempre/ sempre um comportamento 

desadequado. 

Revela muitas vezes um comportamento 

desadequado. 
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2º CICLO 
 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS/PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 
 
 

 Metas de aprendizagem 

 Testes; 

 Trabalhos 
individuais e/ou de 
grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/ 
dossiês). 

70% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 COMPREENSÃO E 
EXPRESSÃO 

EM 
LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados 

escritos e orais 

 Questionários orais; 
 Grelha de registo de 

observações; 

 Todos os 
Instrumentos 
referidos 
anteriormente. 

10% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

UTILIZAÇÃO  
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação a 
partir de várias fontes e sob suportes 

vários. 

 Grelha de registo 
de observações; 

 Trabalhos 
individuais e/ou 
de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

EDUCAÇÃO  
PARA A  

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores 
e restante comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento de 
prazos e regras de funcionamento, 
incluindo a organização do caderno 
diário, a realização dos trabalhos de 
casa e fazer-se acompanhar do 
material necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e interesse; 

 Pontualidade; 

 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

15% 
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2º CICLO – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS/PARÂMETROS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 
 

 Metas de aprendizagem 

 Testes; 

 Trabalhos 
individuais e/ou de 
grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/ 
dossiês). 

75% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO 
EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados 
escritos e orais 

 Questionários orais; 
 Grelha de registo de 

observações; 

 Todos os 
Instrumentos 
referidos 
anteriormente. 

_____ 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

UTILIZAÇÃO 
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação 
a partir de várias fontes e sob suportes 
vários. 

 Grelha de registo 
de observações; 

 Trabalhos 
individuais e/ou de 
grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

EDUCAÇÃO  
PARA A  

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, 
professores e restante 
comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros 
e pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito e pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento 
de prazos e regras de 
funcionamento, incluindo a 
organização do caderno diário, a 
realização dos trabalhos de casa e 
fazer-se acompanhar do material 
necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e 
interesse; 

 Pontualidade; 

 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

20% 
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA - 2º Ciclo 

 

 

 
A informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se numa menção quantitativa de: 1, 2, 3, 4 
ou 5, a qual poderá ser acompanhada, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

CAPACIDADES 

(70%) 

Compreensão e 

Expressão em Língua 

Portuguesa (10%) 

Utilização das TIC  

(5%) 

Valores e atitudes 

(15%) 

Interesse revelado nas 

atividades/ debates / 

projetos propostos-15% 

 P

Participação nas 

atividades / debates 

/projetos propostos-25% 

Expressão oral; 

 

 E

Expressão escrita; 

 C

Compreensão de 

enunciados escritos e 

orais 

Pesquisa e tratamento da 

informação a partir de 

várias fontes e sob vários 

suportes. 

 R

Respeito pelos colegas, 

professores e 

comunidade educativa; 

 R

Respeito pela opinião dos 

outros, pelas instalações 

e ambiente; 

 R

Respeito pelo património  

 

 A

Autonomia revelada-20% 
  

social/cultural e religioso; 

 E

Espírito cívico e de 

cooperação; 

 U

Utilização, em situações 

reais, dos conhecimentos 

adquiridos-10% 

  

 R

Responsabilidade 

(cumprimento de prazos 

e regras de 

funcionamento, 

organização do caderno 

diário, realização de 

trabalhos de casa e fazer-

se acompanhar do 

material necessário para 

as aulas); 

 E

Empenho, participação e 

interesse; 

 P

Pontualidade; 

 A

Assiduidade. 
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DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 
 

 Metas de Aprendizagem 

 Testes; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/ dossiês); 

 Produto final 
(observação direta 
de ações motoras) 

80% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

COMPREENSÃO E 
EXPRESSÃO EM 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados escritos e 
orais 

 Todos os 
instrumentos 
referidos 
anteriormente; 

 Questionários orais; 

 Grelha de registo de 
observações. 

5% 

UTILIZAÇÃO  
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação a 
partir de várias fontes e sob suportes 
vários. 

 Grelha de registo de 
Observações; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

EDUCAÇÃO 

PARA A 

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores e 
restante comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento de 
prazos e regras de funcionamento, 
incluindo a organização do caderno 
diário , a realização dos trabalhos 
de casa e fazer-se acompanhar do 
material necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e interesse; 
 Pontualidade; 
 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

10% 

 

 

 

 
3º CICLO – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
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DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 
 

 Metas de Aprendizagem 

 Testes; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios (portfolios/ 
dossiês). 

80% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO EM  
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados escritos e 
orais 

 Todos os 
instrumentos 
referidos 
anteriormente; 

 Questionários orais; 
 Grelha de 

registo de 
observações. 

____ 

UTILIZAÇÃO  
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação a 
partir de várias fontes e sob suportes 
vários. 

 Grelha de registo de 
Observações; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

EDUCAÇÃO  

PARA A  

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores 
e restante comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento de 
prazos e regras de funcionamento, 
incluindo a organização do caderno 
diário, a realização dos trabalhos de 
casa e fazer-se acompanhar do 
material necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e interesse; 
 Pontualidade; 
 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

15% 
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8º Ano 
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Critérios de Avaliação – Educação Literária 9º Ano 
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Vocacionais 3º CICLO 

 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 

 Testes; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios (portfolios). 70% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO EM  
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados escritos e 
orais 

 Todos os 
instrumentos 
referidos 
anteriormente; 

 Questionários orais; 

 Grelha de registo de 
observações. 

5% 

UTILIZAÇÃO  
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação a 
partir de várias fontes e sob suportes 
vários. 

 Grelha de registo de 
Observações; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

EDUCAÇÃO  

PARA A  

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores 
e restante comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento de 
prazos e regras de funcionamento, 
incluindo a organização do caderno 
diário, a realização dos trabalhos de 
casa e fazer-se acompanhar do 
material necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e interesse; 
 Pontualidade; 
 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

20% 
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Vocacionais 3º CICLO – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos 

 Testes; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios (portfolios/ 
dossiês). 

70% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

COMPREENSÃO E EXPRESSÃO EM  
LÍNGUA PORTUGUESA 

 Expressão oral 
 

 Expressão escrita 
 

 Compreensão de enunciados escritos e 
orais 

 Todos os 
instrumentos 
referidos 
anteriormente; 

 Questionários orais; 
 Grelha de 

registo de 
observações. 

____ 

UTILIZAÇÃO  
DAS TIC 

Pesquisa e tratamento da informação a 
partir de várias fontes e sob suportes 
vários. 

 Grelha de registo de 
Observações; 

 Trabalhos individuais 
e/ou de grupo; 

 Relatórios 
(portfolios/dossiês) 

5% 

EDUCAÇÃO  

PARA A  

CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores 
e restante comunidade educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente; 

 Respeito pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento de 
prazos e regras de funcionamento, 
incluindo a organização do caderno 
diário, a realização dos trabalhos de 
casa e fazer-se acompanhar do 
material necessário para as aulas); 

 Empenho, participação e interesse; 
 Pontualidade; 
 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

25% 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 
 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 Conteúdos Programáticos. 

 Expressão oral 

 Expressão escrita 

 Compreensão de enunciados 
escritos e orais 

 Pesquisa e tratamento da informação 
a partir de várias fontes e sob 
suportes vários. 

 Testes; 

 Trabalhos individuais e/ou 
de grupo; 

 Relatórios 
(portfólios/dossiês) 

 Produto Final (observação 
direta) 

 Grelha de registo de 
observações 

 Questionários orais; 

 Trabalhos individuais e/ou 
de grupo 

 Relatórios 
(portfólios/dossiês) 

90% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

 
EDUCAÇÃO 

PARA A 
CIDADANIA 

 Respeito por colegas, professores 
e restante comunidade 
educativa; 

 Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 

 Respeito pelas instalações e 
ambiente 

 Respeito e pelo património 
Social/cultural e religioso; 

 Responsabilidade (cumprimento 
de prazos e regras de 
funcionamento, incluindo a 
organização do caderno diário, a 
realização dos trabalhos de casa 
e fazer-se acompanhar do 

material necessário para as 

aulas); 
 Empenho, participação e 

interesse; 

 Pontualidade; 

 Assiduidade. 

 Grelha de registo de 
Observações; 
 

 Outros registos; 
 

 Diário de turma. 

10% 

NOTA: Nas disciplinas de Português e Língua Estrangeira, a oralidade é avaliada, a nível das competências específicas, 

com um peso de 20% e 30%, respetivamente. Nas disciplinas de Físico-Química A, Biologia e Geologia, Biologia, Geologia, 

Física e Química, a componente prática ou experimental, no âmbito das competências específicas, é avaliada com u m 

peso de 30%. 
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CONSIDERAÇÕES: 
 
 
Sendo uma das finalidades da avaliação apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso dos 
alunos, permitindo o reajustamento de projetos e seleção de metodologias e recursos, considera-se que a 
avaliação nas competências transversais é considerada um reforço positivo. 
Em casos pontuais de alunos em que o desempenho nas competências atrás referidas for bastante 
negativo, o Conselho de Turma tem autonomia para atribuir ao aluno uma classificação inferior à obtida no 
domínio das competências específicas, devendo esta situação ser obrigatoriamente ponderada e devidamente 
justificada na ata da reunião, propondo-se medidas adequadas e concretas de recuperação. 
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ENSINO SECUNDÁRIO - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 
 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 

 

 

COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

Conteúdos Programáticos. 

Expressão oral 

Expressão escrita 

Compreensão de enunciados escritos e 

orais 

Pesquisa e tratamento da informação a 

partir de várias fontes e sob suportes 

vários. 

Testes; 

Trabalhos individuais e/ou de grupo; 

Relatórios (portfólios/dossiês). 

Produto Final 

(observação direta) 

Grelha de registo de observações 

Questionários orais; 

Trabalhos individuais e/ou de grupo 

Relatórios 

(portfólios/dossiês) 

90% 

C
O

M
P

ET
ÊN

C
IA

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS

 

 

EDUCAÇÃO 

PARA A 

CIDADANIA 

Respeito por colegas, professores e 

restante comunidade educativa; 

Respeito pela opinião dos outros e pela 

diversidade; 

Respeito pelas instalações e ambiente 

Respeito e pelo património 

Social/cultural e religioso; 

Responsabilidade (cumprimento de 

prazos e regras de funcionamento, 

incluindo a organização do caderno 

diário, a realização dos trabalhos de casa 

e fazer-se acompanhar do material 

necessário para as aulas); 

Empenho, participação e interesse; 

Pontualidade; 

Assiduidade. 

Grelha de registo de Observações; 

 

Outros registos; 

 

Diário de turma. 

10% 

NOTA: Nas disciplinas de Português e Língua Estrangeira, a oralidade é avaliada, a nível das competências específicas, 

com um peso de 20 e 30%, respetivamente. 
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CONSIDERAÇÕES 
 
Sendo uma das finalidades da avaliação apoiar o processo educativo, de modo a sustentar o sucesso dos 
alunos, permitindo o reajustamento de projetos e seleção de metodologias e recursos, considera-se que a 
avaliação nas competências transversais é considerada um reforço positivo. 
Em casos pontuais de alunos em que o desempenho nas competências atrás referidas for bastante 
negativo, o Conselho de Turma tem autonomia para atribuir ao aluno uma classificação inferior à obtida no 
domínio das competências específicas, devendo esta situação ser obrigatoriamente ponderada e devidamente 
justificada na ata da reunião, propondo-se medidas adequadas e concretas de recuperação. 
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Projeto de Educação Literária 

 

Não haverá avaliação formal nesta disciplina. 
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CURSO VOCACIONAL -  Ensino Secundário 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO EXEMPLOS DE ITENS INSTRUMENTOS PONDERAÇÃO 

 
COMPETÊNCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
 
 
 
Conteúdos Programáticos 

Testes; 
Trabalhos individuais e/ou de 
grupo; 

Relatórios (portfólios/dossiês); 
Produto Final (observação 
direta). 

 
 
 
 

75% 

 
C

O
M

P
ET

ÊN
C

IA
S 

TR
A

N
SV

ER
SA

IS
 

 
COMPREENSÃO

E EXPRESSÃO 
EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 
Expressão oral; 
Expressão escrita; 
Compreensão de enunciados 
escritos e orais. 

 
Questionários orais;  
Grelha de registo de 
observações; 
Todos os Instrumentos referidos 
anteriormente. 

 
 
 

5% 

UTILIZAÇÃO 
DAS 
TIC 

 
Pesquisa e tratamento da 
informação a partir de várias 
fontes e sob suportes vários. 

Grelha de registo de 
observações; 

 Trabalhos individuais e/ou de 
grupo; 
Relatórios(portfólios/dossiês). 

 
 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO 
PARA A 

CIDADANIA 

Respeito por colegas, professores e 

restante comunidade educativa; 
Respeito pela opinião dos outros e 
pela diversidade; 
Respeito pelas instalações e 
ambiente; 
Respeito pelo património 
social/cultural e religioso; 
Responsabilidade (cumprimento 
de prazos e regras de 
funcionamento, incluindo a 
organização do caderno diário, a 
realização dos trabalhos de casa e 
fazer-se acompanhar do material 
necessário para as aulas); 
Empenho, participação e interesse; 
Pontualidade; 
Assiduidade. 

 
 
 
 
 
Grelha de registo de 
Observações; 
 
Outros registos Diário de turma. 

 
 
 
 
 
 
 

15% 
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CURSO VOCACIONAL SECUNDÁRIO – LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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AVALIAÇÃO NO CURSO VOCACIONAL DE SECUNDÁRIO 
 

Características Assume um caráter contínuo, diagnóstico, formativo e sumativo. 

Finalidades 

 Informar o aluno e o seu encarregado de educação (aluno menor de idade) sobre os 

progressos, as dificuldades e os resultados obtidos na aprendizagem e esclarecer as 

causas do sucesso ou insucesso; 

 Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o desenvolvimento global 

do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, social e psicomotora; 

 Certificar os conhecimentos e as capacidades adquiridos pelos alunos; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada 

de decisões, tendo em vista o seu aperfeiçoamento. 

Intervenientes 

 O professor; 

 O aluno; 

 O diretor de turma; 

 O conselho de turma; 

 O coordenador de curso; 

 O professor orientador da Formação em Contexto de Trabalho; 

 Os órgãos e estruturas de gestão e de coordenação pedagógica da escola; 

 O encarregado de educação dos alunos menores; 

 Os representantes das associações empresariais, profissionais e sindicais; 

 As personalidades de reconhecido mérito na área da formação profissional ou nos sectores 
profissionais afins aos cursos; 

 Os serviços com competência em matéria de apoio socioeducativo; 

 A administração educativa. 

Metodologia 

 A avaliação formativa é contínua e tem função diagnóstica, permitindo obter informação 
sobre o desenvolvimento das aprendizagens, com vista à definição e ao ajustamento de 
processos e estratégias. 

 A avaliação sumativa tem como principais funções a classificação e a certificação das 
aprendizagens realizadas e das capacidades adquiridas, e expressa-se na escala de 0 a 20 
valores. 

 
Momentos da avaliação 
A avaliação sumativa: 
 

 Ocorre no final de cada módulo, com a intervenção do professor e do aluno; 
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Metodologia 

 Ocorre após a conclusão do conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião de 

conselho de turma que se realiza, pelo menos, três vezes em cada ano letivo; 

 A avaliação dos módulos não realizados no ano letivo anterior pode ser requerida 
no início de cada ano letivo e em condições a fixar pelos órgãos competentes; 

 No 3º ciclo incide também sobre a prática simulada; 

 No ensino secundário incide ainda sobre a Formação em Contexto de Trabalho e 
integra, no final do 2.º ano do ciclo de formação, uma Prova de Aptidão 
Profissional (PAP). 

 
Formação em contexto de trabalho (ensino secundário) 
 
A Formação em Contexto de Trabalho: 
 

 Visa a aquisição e o desenvolvimento de capacidades técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir; 

 É autónoma e integra o cálculo da média final do curso; 

 Possui regulamento próprio, da responsabilidade dos órgãos competentes da escola, 
que define a fórmula de apuramento da respetiva classificação final, com o peso relativo 
a atribuir às diferentes etapas de concretização. 

 
Prova Final (ensino secundário) 
 
3. A Prova final consiste na apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, 

consubstanciado num produto, material ou intelectual, numa intervenção ou numa 
atuação, consoante a natureza dos cursos, bem como do respetivo relatório final de 
realização e apreciação crítica de saberes e competências profissionais adquiridos ao 
longo da formação e estruturante do futuro profissional do jovem. 
 

4. O projeto a que se refere o número anterior centra-se em temas e problemas 
perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita ligação com os contextos de 
trabalho e realiza-se sob a orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

 

3. Tendo em conta a natureza do projeto, poderá o mesmo ser desenvolvido em equipa, 

desde que, em todas as suas fases e momentos de concretização, seja visível e avaliável a 

contribuição individual específica de cada um dos membros da equipa. 
 
Desenvolvimento do projeto 

 1. A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

 a. Conceção do projeto; 

 b. Desenvolvimento do projeto devidamente faseado; 

 c. Autoavaliação e elaboração do relatório final. 
 

Apresentação/ Defesa da Prova Final 
 
1- A defesa da Prova Final é feita pelo aluno, em sessão pública, perante o júri. 
2- A calendarização da conceção; desenvolvimento e apresentação do projeto são 
fixados pelo coordenador de curso e professores acompanhantes submetida ao 
Conselho Pedagógico e à Direção da escola para aprovação e afixada em local 
próprio da escola. 
3. A duração da apresentação da Prova Final tem uma duração mínima de 15 
minutos e máximo de 45 minutos. 

 
Júri da Prova Final 
 
1-O júri de avaliação da Prova Final é designado pelo órgão competente de direção ou gestão 
da escola e tem a seguinte composição: 
a) O diretor da escola ou o diretor pedagógico ou equivalente, que preside; 
b) O coordenador de curso; 
c) O diretor de turma; 
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Metodologia 

 
d) Um professor orientador do projeto; 
e) Um representante das associações empresariais ou das empresas de setores afins 
ao curso; 
2. O júri de avaliação para deliberar necessita da presença de, pelo menos, quatro 
elementos. 
3. O presidente do júri tem voto de qualidade em caso de empate nas votações. 
 
Critérios de Classificação a observar pelo Júri 
 
1- No final da prova, o Júri atribuirá uma classificação expressa de 0 a 20 valores 
arredondada às unidades, tendo em conta os seguintes parâmetros de avaliação:  
a. desenvolvimento do projeto  
b. relatório do projeto 
c. apresentação e defesa do projeto 
 
2-A classificação final da Prova Final resultará da aplicação da seguinte fórmula:  
 

CF=0,50xC1+0,25xC2+0,25xC3, 

Onde 

 

 CF – Classificação Final da PROVA FINAL; C1 – Classificação obtida no desenvolvimento 

do projeto; C2 – Classificação obtida no relatório do projeto; C3 – Classificação obtida na 

apresentação e defesa do projecto 
 

3-O peso atribuir a cada parâmetro será o seguinte: 50% ao parâmetro referido 
na alínea a; 25% ao parâmetro referido na alínea b e 25% ao parâmetro referido 
na alínea c. 
4-Para aferir a classificação a atribuir a cada parâmetro o júri atenderá aos 
seguintes itens dentro de cada parâmetro: 
a. Desenvolvimento do Projeto:  
1. Grau de consecução dos objetivos propostos; 
2. Qualidade científica e apresentação material do Produto/Protótipo; 
3. Utilização adequada de materiais e recursos para a concretização do Projeto; 
4. Organização e sentido de responsabilidade patenteada ao longo do processo; 
5. Autoavaliação do projeto. 
 

b. Relatório 
1. Organização do relatório; 
2. Quantidade e pertinência da informação do relatório;  
3. Qualidade da terminologia científica do relatório;  
4. Qualidade estética e gráfica do trabalho apresentado no relatório; 
 

5. Iniciativa e originalidade pessoal do relatório. 
c. Apresentação e Defesa 
1. Síntese e objetividade demonstrada na apresentação do Projeto; 
2. Fundamentação e coerência lógica da apresentação 
3. Estratégias e recursos de apresentação do Projeto e demonstração do 
Produto/Protótipo; 
4. Argumentação e capacidade para responder a questões formuladas pelo Júri 
5. Domínio da capacidade da comunicação oral 
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Tramitação e acompanhamento do projeto 

1 – Cada aluno-formando terá que entregar, para ser aprovado até final do 1º 
período, a folha de apresentação do projeto ao seu Coordenador de Curso. 
2 – O coordenador de Curso verificará a conformidade de cada projeto com as 
normas vigentes e submete o mesmo a aprovação do Conselho Pedagógico e da 
Direção da Escola. 
3 – O professor acompanhante deverá preencher a folha de avaliação intermédia 
bem como informar cada aluno formando para efetuar a autoavaliação do 
projeto no final de cada período. As informações recolhidas serão 
posteriormente transmitidas ao diretor de turma para que possam chegar aos 
respetivos encarregados de educação. 
4 – O relatório será obrigatoriamente entregue ao professor acompanhante que 
fará uma primeira apreciação. Caso o mesmo não atinja os objetivos 
considerados necessários, o professor acompanhante deve devolvê-lo ao 
formando para remodelação.  
5 – O relatório é elaborado pelo aluno de acordo com as normas da escola.  
 

6 – No final da prova, o júri atribuirá uma classificação tendo em conta os 
parâmetros referidos no número 1 do artigo 5º. Será lavrada uma ata e 
preenchida uma grelha de avaliação, assinada por todos os elementos do Júri 
presentes.  
7 – O Coordenador de Curso em conselho de turma de avaliação final proporá a 
classificação referida no ponto anterior para ser ratificada pelo conselho de 
turma e posteriormente publicada em pauta. 
8 – A classificação da prova final integrará a classificação atribuída ao estágio 
formativo e formarão em conjunto uma classificação única. Esta classificação 
integrará a classificação final de curso juntamente com a classificação das 
disciplinas e das ucfd (segundo Portaria n.º 341/2015 de 9 de outubro). 
9 – A classificação única do estágio formativo com a prova final será feita nos 
seguintes moldes:  
Estágio formativo (60%) + Prova final (40%). 
10 - A classificação final do curso obtém -se mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

CF = (MCFD + MUFCD + EF) / 3 
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Ano Letivo 2016-2017 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Critérios e Parâmetros de Avaliação para Alunos, ao abrigo do art.º. 21º, alínea e) Currículo 

Específico Individual, do Dec. Lei 3/2008 de 7 de janeiro 

 

Avaliação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

1.Todos os alunos integrados no Dec. Lei 3/2008 de 7 de janeiro estão sujeitos ao estabelecido no 

estatuto do aluno do ensino básico e secundário (Lei nº51/2012, de 5 de setembro). 

Os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) não estão sujeitos ao regime de transição de 

ano escolar, nem ao processo de avaliação característico do Regime Educativo Comum, ficando 

abrangidos pelos critérios específicos de avaliação definidos no respetivo PEI (ponto 2, art.º 20º). A 

avaliação deve assumir caráter de continuidade (diagnóstico, avaliação formativa e sumativa), 

sendo obrigatória, pelo menos, em cada um dos momentos de avaliação sumativa interna do 

Agrupamento. 

Nos 1º, 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário a informação resultante da avaliação sumativa dos alunos 

abrangidos pelo art.21º do Dec. Lei 3/2008 de 7 de janeiro, é acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno e expressa-se das seguintes formas: 

1.1. No 1º Ciclo, numa menção qualitativa de Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom, como é 

apresentado no quadro seguinte: 

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

O aluno não atinge os 

objetivos definidos no 

seu  PEI. 

0-49% 

O aluno atinge 

alguns dos objetivos 

definidos no seu PEI. 

50%-69% 

O aluno atinge os 

objetivos definidos 

no seu PEI. 

 

70%-89% 

O aluno atinge 

com facilidade os 

objetivos 

definidos no seu 

PEI. 

90%-100% 
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1.2. Nos 2º e 3º Ciclos, numa classificação de 1 a 5: 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Não atribuído Até 49% De 50% a 69% De 70% a 89% De 90% a 100% 

 

O nível 1 não deve ser atribuído porque o Currículo Específico, ao abrigo da alínea e) do nº 2 do 

artigo 16º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, é construído de acordo com as competências 

do aluno tendo em vista o seu sucesso, respeitando os handicaps inerentes à sua problemática. 

 

NÍVEIS   INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

NÍVEL 1 – Não Observado / Outra Situação 

NÍVEL 2 (Não atingiu) -Não trouxe material 

- Não participa nos trabalhos propostos 

- Não elabora as tarefas 

- Não participa nas atividades de sala de aula  

- Não compreende as ordens dadas 

- Não cumpre as regras estabelecidas 

- Não interpreta, não questiona nem aplica os 

conhecimentos 

- Não expressa opiniões 

- Não responde quando solicitado 

- Não tem métodos de trabalho 

- É muito pouco assíduo 

- É muito pouco pontual 

- Não está atento 

- Não colabora nas tarefas propostas 

- Intervém fora de contexto 

- Não revela espírito de entreajuda 

- Não respeita a opinião dos outros 

- Não ouve os outros 

- É muito pouco autónomo 
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NÍVEL 3 (Atingiu parcialmente) 

 

- Trouxe algum material 

- Participa em alguns trabalhos propostos 

- Elabora algumas tarefas 

- Participa em algumas atividades de sala de 

aula  

- Compreende algumas das ordens dadas 

- Cumpre raramente as regras estabelecidas 

- Interpreta, questiona e aplica 

ocasionalmente os conhecimentos 

- Por vezes expressa opiniões 

- Por vezes responde quando solicitado 

- Revela alguns métodos de trabalho 

- É pouco assíduo 

- É pouco pontual 

- Por vezes está atento 

- Colabora em algumas tarefas propostas 

- Por vezes, intervém fora de contexto 

- Revela algum espírito de entreajuda 

- Respeita por vezes a opinião dos outros 

- Ouve às vezes os outros 

- É pouco autónomo 

NÍVEL 4 (Atingiu) 

 

 

 

- Trouxe o material 

- Participa nos trabalhos propostos 

- Elabora as tarefas 

- Participa nas atividades de sala de aula  

- Compreende as ordens dadas 

- Cumpre as regras estabelecidas 

- Interpreta, questiona e aplica os 

conhecimentos 

- Expressa opiniões 

- Responde quando solicitado 

- Revela métodos de trabalho 

- É assíduo 

- É pontual 

- Está atento 

- Colabora nas tarefas propostas 
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- Intervém adequadamente dentro do 

contexto 

- Revela espírito de entreajuda 

- Respeita a opinião dos outros 

- Ouve os outros 

- É autónomo 

NÍVEL 5 (Atingiu plenamente) 

 

- Traz todo o material necessário 

- Participa com empenho nos trabalhos 

propostos 

- Elabora autonomamente as tarefas 

- Participa com empenho nas atividades de 

sala de aula  

- Compreende corretamente as ordens dadas 

- Cumpre sempre as regras estabelecidas 

- Interpreta, questiona e aplica com facilidade 

os conhecimentos 

- Expressa adequadamente opiniões 

- Responde sempre  

- Revela métodos de trabalho 

- É assíduo  

- É pontual 

- Está sempre atento 

- Colabora ativamente nas tarefas propostas 

- Intervém adequadamente dentro do 

contexto 

- Revela espírito de entreajuda 

- Respeita sempre a opinião dos outros 

- Ouve atentamente os outros 

- É autónomo 
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1.3.No Ensino Secundário, numa classificação de 1 a 20 valores. 

Os alunos são avaliados da seguinte forma, em cada uma das áreas do CEI: 

 

DOMÍNIOS PARÂMETROS PERCENTAGEM PESOS 

Saber 

(Nível de Conhecimentos 

Académicos) 

 

Compreensão 3%  

 

 

 

 

40% 

Memorização/Reprodução da 

informação adquirida 

3% 

Tratamento da Informação 3% 

Aplicação da Informação em 

contextos diversos 

3% 

Saber Fazer 

(Aptidão e Desempenho) 

Expressão Oral 10% 

Expressão Escrita 8% 

Interpretação 5% 

Resolução de Problemas 5% 

Saber Ser/ Saber Estar  

(Atitudes e Valores) 

Responsabilidade 15%  

60% Interesse e Empenho 10% 

Autonomia 15% 

Relações Interpessoais 20% 

 

- Os alunos com Currículo Específico Individual (CEI) e Plano Individual de Transição (PIT), ao 

abrigo das disposições conjugadas dos artigos 14º e 21º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, 

encontram-se abrangidos pela Portaria nº 201-C/2015. A presente portaria regulamenta o ensino 

de alunos com 15 ou mais anos de idade, com CEI em processo de transição para a vida pós 

escolar, que cumprem o PIT. 

- O CEI dos alunos abrangidos pela Portaria nº 201-C/2015, de 10 de julho, tem por base a matriz 

curricular orientadora. Esta pode sofrer adaptações devidamente fundamentadas, tendo em conta 

as necessidades específicas do aluno. Poderão ser introduzidas outras componentes e objetivos 

considerados relevantes, tal como se apresenta no quadro seguinte: 
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INSTRUMENTOS AVALIAÇÃO 

Alunos CEI (Currículo Especifico Individual)  

Decreto-lei 3/2008 de 7 de janeiro - artigo 21º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Os instrumentos de avaliação permitem aferir competências e aprendizagens dos alunos. 

     Têm como principal objetivo a recolha de informação relevante para a avaliação do aluno, quer seja 

diagnóstica, formativa ou sumativa.  

    Todos os instrumentos deverão ser adequados às necessidades e características específicas de cada 

aluno.  

Como instrumentos de avaliação consideram-se: 

- Grelhas de auto-avaliação 

- Registo de observação (grelhas de avaliação de leitura, comportamento, participação oral, …) 

- Produções do aluno (caderno diário, fichas de trabalho, fichas de avaliação, trabalhos de pesquisa…) 

- Relatórios (pedagógicos, técnicos e clínicos). 
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ADENDA 

 

A presente adenda resulta da necessidade de explicitar eventuais situações de caráter prático e outras que 

os diversos normativos legais sobre avaliação deixam a descoberto e que embora não sendo enquadráveis 

nos critérios gerais de avaliação, têm que ser salvaguardadas. 

 

 

1. AVALIAÇÃO - 2º, 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO 

 

1.1. PROCEDIMENTOS GERAIS A ADOPTAR 

 

1.1.1. NA MARCAÇÃO DE ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

 A marcação de provas escritas deve ser feita em conjunto com a turma e obrigatoriamente 

registada no livro de ponto. 

 

 Os alunos não devem realizar mais do que uma prova escrita e/ou prática no mesmo dia, exceto em 

circunstâncias devidamente fundamentadas ou se os alunos assim o desejarem. 

 

 As provas escritas devem ser entregues, no máximo, três semanas após a sua realização, excetuando os 

casos devidamente fundamentados, no horário normal da turma e até ao final de cada período letivo. 

 

 A correção das provas escritas de avaliação deve ser apresentada aos alunos, de forma oral ou escrita, 

pelo professor da disciplina. 

 

 As provas escritas de avaliação, depois de classificadas, devem ser rubricadas pelo encarregado de 

educação do aluno, sendo desejável a verificação da respetiva rubrica pelo professor da disciplina. 

 

 

1.1.2. NAS REUNIÕES DE CONSELHO DE TURMA 

 

 Os assuntos tratados nas reuniões de Conselho de Turma são de caráter confidencial, sendo 

vedado aos seus participantes a sua divulgação. 

 

 A proposta de avaliação de cada aluno é da responsabilidade do professor de cada disciplina e 

a sua atribuição é da responsabilidade do Conselho de Turma. 
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 Todos os assuntos passíveis de se refletirem na evolução da aprendizagem dos alunos e na sua 

avaliação devem ser lidos em voz alta, e incorporados ou anexados à ata da reunião, designadamente: 

 Relatórios das aulas de apoio; 

 Justificação de quaisquer propostas de atribuição de níveis inferiores a três ou de classificações inferiores 

a dez valores; 

 Avaliação das atividades desenvolvidas; 

 Quaisquer outras apreciações. 

 

 Quando são votadas classificações de alunos, não são permitidas abstenções, devendo ser 

registado em ata o resultado da votação, sem referência, a não ser por vontade expressa do votante, do 

sentido de voto. 

 

 Nos Conselhos de Turma participam todos os docentes, o(s) representante(s) dos 

encarregados de educação e o delegado de turma. Estes últimos não poderão estar presentes durante a 

avaliação dos alunos. Sendo assim os conselhos de turma de avaliação de final de período são compostos 

exclusivamente por docentes. 

 

1.2. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE AVALIAÇÃO 

 

 Nos termos do Decreto-Lei nº 3/2008 os alunos devidamente sinalizados poderão beneficiar de 

condições especiais de avaliação, consignadas no Plano Educativo Individual (PEI). De entre as condições 

especiais de avaliação os alunos poderão beneficiar de: 

 

a) Ajudar o aluno na leitura e interpretação de enunciados; 

b) Fornecer pistas ao aluno para mais facilmente chegar à resposta; 

c) Valorizar as noções básicas de cada conteúdo abordado; 

d) Privilegiar o discurso oral ao escrito; 

e) Utilizar a imagem para ilustrar e identificar situações; 

f) Formular questões de preenchimento de lacunas com recurso a listas de palavras; 

g) Formular questões de escolha múltipla; 

h) Formular questões utilizando verdadeiro ou falso; 

i) Simplificar a linguagem a utilizar nas questões e nos testes formais; 

j) Conceder mais tempo para a realização de testes formais; 

k) Despenalização dos erros ortográficos; 

l) Despenalização dos erros ortográficos e de desenvolvimento linguístico; 

m) Utilizar uma cotação diferente nas questões mais complexas; 

n) Reduzir o número de perguntas de um teste; 

o) Desdobrar os testes (testes mais curtos mas em maior número); 

p) Permitir a realização de testes com consulta; 
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q) Permitir a realização de testes noutro local para melhorar a concentração; 

r) Realização de trabalhos de pesquisa. 

 

Os critérios específicos de avaliação das diversas disciplinas devem contemplar esta situação. Se a mesma 

ocorrer depois de iniciado o ano letivo devem os grupos disciplinares reunir e produzir uma adenda, que 

deverá ser aprovada em reunião de Departamento e apreciada em Conselho Pedagógico. 

 

1.3. AVALIAÇÃO SUMATIVA DOS ALUNOS ABRANGIDOS PELO DEC. LEI Nº3/2008 

 

A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo artigo 21º do 

Dec. Lei nº3 de 2008, de 7 de janeiro, nas disciplinas e áreas disciplinares específicas, expressa-se numa 

menção quantitativa  de 1 a 5, e sempre que se considere relevante, acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno. 

 

1.4. QUESTÕES EXCECIONAIS 

 

 Quando a avaliação de um aluno resultar de uma alteração aos critérios de avaliação 

específicos previamente definidos, os docentes deverão analisar essa alteração em conselho de grupo 

disciplinar, fundamentando-a. Esta alteração e respetiva fundamentação serão apresentadas em reunião de 

departamento curricular e seguidamente serão submetidas a parecer em reunião de Conselho Pedagógico. 

 

 Será atribuída classificação a um aluno, sempre que se verifique um mínimo de oito semanas de 

aulas lecionadas consecutivamente. 

 

 Segundo os pontos a seguir mencionados do Artigo 29º da Portaria nº 244/2011, de 21 de Junho: 

 

 Sempre que, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada, ou por impedimento legal 

devidamente comprovado, o aluno frequentar as aulas durante um único período letivo, fica sujeito à 

realização de uma prova extraordinária de avaliação em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no 

ano curricular em causa, de acordo com o seu plano de estudo, exame final nacional. 

 Para efeitos do número anterior, a classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina é a 

seguinte: 

 

em que: 

CAF = classificação anual de frequência; 

CF = classificação de frequência do período frequentado; 

PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação 

 Quando a disciplina é sujeita, no ano curricular em causa, a exame final nacional no plano de estudo do 

aluno, considera -se a classificação do período frequentado como classificação anual de frequência da 

disciplina. 
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 Se a classificação interna final, calculada nos termos do número anterior, for inferior a 10 valores, esta 

não é considerada para efeitos do cálculo da classificação final da disciplina, prevista no n.º 2 do artigo 21.º 

 A prova extraordinária de avaliação deverá abranger a totalidade do programa do ano curricular em 

causa, devendo ser elaborada uma matriz da mesma, por dois docentes, um dos quais deverá ter lecionado a 

disciplina no ano anterior. 

 A duração da PEA é de noventa a cento e oitenta minutos, a determinar pelo conselho pedagógico da 

escola, sob proposta do departamento curricular, consoante a natureza e especificidade da disciplina. 

 

 Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola ou agrupamento, ou por falta de 

assiduidade motivada por doença prolongada, ou ainda por impedimento legal devidamente comprovado 

não existirem em qualquer disciplina/área disciplinar ou área curricular não disciplinar elementos de 

avaliação sumativa interna, respeitantes ao 3º período letivo, a classificação desta é a que o aluno obteve 

no 2º período letivo, por decisão do conselho de turma. 

 

 Sempre que, em qualquer disciplina sujeita a exame final nacional no plano de estudo do aluno, 

o número de aulas lecionadas durante todo o ano letivo não tenha atingido o número previsto para oito 

semanas completas, o aluno é admitido a exame ou progride, sem classificação nesse ano curricular, 

consoante se trate ou não de ano terminal da mesma, sendo a classificação interna final da disciplina igual à 

classificação obtida ou à média aritmética simples, arredondada às unidades, das classificações anuais de 

frequência obtidas no (s) ano (s) em que foi atribuída classificação. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem em 

qualquer disciplina não sujeita a prova final de ciclo(3º ciclo) elementos de avaliação respeitantes a um dos 

três períodos letivos, o encarregado de educação do aluno pode optar entre: 

 

a) Ser considerada como classificação anual de frequência a classificação obtida nesse período; 

b) Não ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina; 

c) Realizar a PEA de acordo com os nª 4 e 5 do Artigo 26º do Despacho normativo n.º 24-A/2012, de 6 de 

Dezembro. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, em qualquer disciplina, à exceção das disciplinas não sujeitas a prova final 

de ciclo(3º ciclo), o número de aulas ministradas durante todo o ano letivo não tenha atingido oito semanas 

completas, o encarregado de educação do aluno pode optar entre: 

a) A aprovação do aluno sem classificação nessa disciplina; 

b) A realização de PEA, correspondendo a sua classificação anual de frequência à classificação nesta prova. 

(Despacho normativo n.º 24-A/2012 de 6 de dezembro) 
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2. PORTUGUÊS LÍNGUA PORTUGUESA NÃO MATERNA 

 

 De acordo com o Despacho normativo 30/2007, de 10 de Agosto, a avaliação sumativa interna 

no âmbito do ensino da Língua Portuguesa como língua não materna obedece às seguintes regras: 

 

a) Aplicação de um teste de diagnóstico; 

b) Definição de critérios de avaliação específicos, de forma a adaptar o Plano Pedagógico de Turma às 

necessidades do aluno; 

c) Elaboração de testes intermédios; 

d) Utilização do portfólio como instrumento fundamental de registo das fases de desenvolvimento, das 

estratégias utilizadas, das experiências individuais e dos sucessos alcançados. 

 

Relativamente à avaliação, a disciplina de Português Língua Portuguesa não materna, devido à sua 

especificidade, regula-se segundo os critérios de avaliação das línguas estrangeiras. 

 

3. ATLETAS DE ALTA COMPETIÇÃO 

 

Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro 

Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A elaboração deste documento teve por base os seguintes normativos legais: 

Educação Pré-Escolar 

 Decreto-Lei nº 241/2001, de 30 de agosto 

 Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 

 Circular nº 4 /DGIDC/DSDC/2011 

 Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 Metas de Aprendizagem 

 

 

Ensino Básico 

 Despacho Normativo nº 1/2005, de 5 de janeiro, 

 Despacho Normativo nº 50/2005, de 9 de novembro 

 Despacho normativo n.º 1/2006, de 6 de janeiro 

 Despacho normativo n.º 18/2006, de 14 de março 

 Despacho normativo n.º 5/2007, de 10 de janeiro 

 Despacho n.º 2351/2007, de 14 de fevereiro 

 Despacho Normativo nº 6/2010, de 19 de fevereiro 

 Lei n.º 39/2010, de 2 de setembro 

 Decreto-Lei nº 139/2012, de 5 de julho 

 Lei nº 51/2012, de 5 de setembro 

 Despacho n.º 5165-A2013, de 15 de abril 

 Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro 

 Despacho nº 15971-2012, 14 de dezembro 

 Despacho normativo n.º 7-2013, de 11 de junho 

 Despacho normativo n.º 7A-2013, de 10 de julho 

 Decreto -Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

 Despacho Normativo nº 13/2014, de 15 de setembro 

 Decreto -Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

 Despacho Normativo 17-A/2015, 22 de setembro 

 Despacho normativo n.º 1-D 2016, 4 de março 

 Decreto-Lei n.º 17-2016, de 4 de abril 

 Despacho normativo n.º 1-F 2016, 5 de abril 

 Despacho_4688_A_2016, 5 de abril 

 Despacho normativo 1-G  2016, 6 de abril 
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Ensino Secundário 

 Decreto-Lei nº 74/2004, de 26 de março 

 Portaria 550-C/2004, de 21 de maio 

 Portaria 550-D/2004, de 21 de maio 

 Decreto-Lei n.º 24/2006, de 6 de fevereiro 

 Portaria n.º 259/2006, de 14 de março 

 Portaria n.º 797/2006, de 10 de agosto 

 Portaria 1322/2007, de 4 de outubro 

 Despacho n.º 2285/2009, de 16 de janeiro 

 Despacho Normativo n.º 7/2010, de 16 de março 

 Portaria 244/2011 de 21 de junho 

 Portaria nº243/2012, de 10 de agosto 

 Portaria 304-B2015, de 22 de setembro 

 Decreto -Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

 Despacho Normativo 17-A/2015, 22 de setembro 

 Despacho normativo n.º 1-D 2016, 4 de março 

 Decreto-Lei n.º 17-2016, de 4 de abril 

 Despacho normativo n.º 1-F 2016, 5 de abril 

 Despacho_4688_A_2016, 5 de abril 

 Despacho normativo 1-G  2016, 6 de abril 

 

 

Este documento deverá ser divulgado junto dos Encarregados de Educação no início de cada ano letivo, 

através da página eletrónica do Agrupamento, devendo os Diretores de Turma, na primeira reunião do ano 

letivo informar os Encarregados de Educação. 

 

 

 

Parecer favorável do Conselho Pedagógico de 2 de novembro de 2016 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico / A Diretora do Agrupamento 

 

                                                                                     

__________________________ 

(Maria de Lourdes Inglês) 

 

http://www.min-edu.pt/data/alunos/port_797_2006.pdf
http://www.min-edu.pt/data/alunos/port_797_2006.pdf


 

 

 

 

                            Anexo 1 
 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                  DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO ALENTEJO 

135525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS 

ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS COM SECUNDÁRIO DE CUNHA RIVARA DE ARRAIOLOS 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                    ANO LETIVO DE ___       /  ______ 

  

           DESIGNAÇÃO DO EXAME/CÓDIGO/DISCIPLINA  ________________                  ANO  DE ESCOLARIDADE______                                TIPO DE PROVA __ _______  

                                        DURAÇÃO   _______ 

 
 
 
 
 

CONTEÚDOS CAPACIDADES 
ESTRUTURA DA PROVA  

(Grupos e tipos de itens) 
COTAÇÃO 

    



 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Os docentes responsáveis:                                                                   A Diretora                                                       Parecer do Conselho  Pedagógico 
 

                                             ________________________                  
    
 

         Entregue em:         /       /                                                               Visto em:          /         /_________        ___                        em ___ / ___   /_____   

OBJETO DA PROVA 
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

(Gerais e, no caso das provas práticas, específicos) 
MATERIAL NECESSÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 


