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INTRODUÇÃO 

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 

aprendizagens essenciais/ metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e secundário 

e na prossecução dos parâmetros definidos no Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória, que 

constitui o «documento de referência para a organização de todo o sistema educativo» (Perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória, p. 8). 

 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 

Os Critérios de Avaliação foram elaborados de acordo com o quadro legal em vigor: 

● Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

● Portaria n.º 304-B/2015, de 22 de Setembro  

●Despacho nº 9180/16, de 19 de julho 

● Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho 

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

● Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho 

● Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho 

● Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto 
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Assim, por implicarem: «a) aquisição de sólidos conhecimentos; (b) capacidade de uso de processos eficazes 

de aceder ao conhecimento; (c) capacidade adquirida da sua mobilização; e (d) apropriação de atitudes quanto 

ao próprio conhecimento» (Currículo do ensino básico e do ensino secundário – para a construção de 

aprendizagens essenciais baseadas no Perfil dos alunos, p. 7),  as áreas de competências «Linguagens e 

textos», «Informação e comunicação», «Raciocínio e resolução de problemas», «Pensamento crítico e 

pensamento criativo», «Bem-estar, saúde e ambiente», «Sensibilidade estética e artística», «Saber científico, 

técnico e tecnológico» e «Consciência e domínio do corpo», serão desenvolvidas através dos conhecimentos, 

capacidades e atitudes previstos nos documentos curriculares específicos de cada disciplina ou área, são 

objeto de critérios de avaliação específicos (por disciplina e ano de escolaridade individual, por grupo de 

disciplinas – em  trabalho interdisciplinar – ou por ciclo) e têm uma ponderação de 70%, 80%  e 90%, na 

avaliação interna, respetivamente, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos e secundário.   

Por seu lado, as áreas de competências «Relacionamento interpessoal» e «Desenvolvimento pessoal e 

autonomia» constituem a «componente social e cidadã expressa no Perfil dos Alunos» (Currículo do ensino 

básico e do ensino secundário – para a construção de aprendizagens essenciais baseadas no Perfil dos alunos, 

p. 7) assumem um caráter transversal e têm uma ponderação de 30%, 20% e 10% na avaliação interna, 

respetivamente, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos e secundário.   

Quadro I: Áreas de competências e ponderação a utilizar na avaliação interna 

 

 

 

Áreas de competências Ponderação 

A -  Linguagens e textos  

       B - Informação e comunicação 

       C -  Raciocínio e resolução de problemas 

       D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

       H - Bem-estar, saúde e ambiente 

       I -  Sensibilidade estética e artística  

       E - Saber científico, técnico e tecnológico 

       J - Consciência e domínio do corpo 

70% (1º ciclo) 

80% (2º e 3º ciclos) 

90% (secundário) 

       F - Relacionamento interpessoal 

       G - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

30% (1º ciclo) 

20% (2º e 3º ciclos) 

10% (secundário) 
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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, pelo Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril e  

Despacho Normativo n.º 4-A/2018 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. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
No que diz respeito à avaliação, e de acordo com a legislação em vigor, é importante salientar que a recolha de 

informação  deve ser feita através de trabalhos de diversa natureza realizados por alunos, como por exemplo 

relatórios, breves comentários, observações mais ou menos estruturadas, portefólios, testes, entre outros, 

uma vez que todos têm vantagens e desvantagens e dificilmente garantem que a avaliação abrange o essencial 

de cada um dos domínios do currículo. Neste contexto, é de salientar a importância do papel da triangulação 

de estratégias, técnicas e instrumentos, pois é a recolha de informação com base em métodos diversificados 

que nos permite avaliar mais domínios do currículo. Neste contexto, cabe a cada departamento, grupo 

disciplinar e/ou professor definir o conjunto de instrumentos de avaliação que mais se adequa à sua sala de 

aula e principalmente a cada um dos seus alunos.  

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

sistemático da avaliação dos alunos, individualizada ou em grupo. 

 

São exemplos de instrumentos de avaliação individuais: 

1) Listas de verificação 

2) Grelhas de observação 

3) Escalas de classificação 
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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) Metodologia de projeto 

12) Trabalhos de pesquisa 

13) Plano Individual de Trabalho 

14) Ficha de autoavaliação 

15) 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) Metodologia de projeto 

8) Listas de verificação 

9) Grelhas de observação 

10) Escalas de classificação 

11) Observação direta 

 

NOMENCLATURA/ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

1º CICLO 
 
 

QUALITATIVA 
QUANTITATIVA 

(em %) 

Insuficiente 0 – 49% 

Suficiente 50 – 69% 

Bom 70 – 89% 

Muito Bom 90 – 100% 
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     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 do 3ºCiclo 
 

 

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  

 

 
 

Educação Pré-Escolar 

(Despacho nº 9180/16, de 19/7) 
 
A Educação Pré-Escolar, de acordo com a Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), é considerada “a 

primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”. Tem como referencial 

ideológico, estrutural, funcional, organizacional e pedagógico as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-escolar (OCEP). Este documento orientador, embora não se constitua como um currículo formal ou um 

programa a cumprir, permite nortear todo o trabalho a desenvolver neste nível de educação, preconizando 

uma construção articulada do saber e privilegiando o percurso e o processo, em que a criança é encarada 

como ser aprendente e agente ativo do seu desenvolvimento.  

  Neste contexto, a avaliação surge de forma natural, como elemento regulador da prática educativa, dando 

ênfase ao percurso de cada criança e do grupo, numa perspetiva formativa e qualitativa.  

 A avaliação na educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o 

juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua 

aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos. Avaliar os progressos 

das crianças consiste em comparar cada uma consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao 

longo do tempo (OCEPE, 2016, p. 15)  

Ao longo do ano, o/a educador/a vai dando conta do progresso das aprendizagens das crianças, através de 

reuniões e contactos informais com os pais/famílias. Esta comunicação respeita princípios éticos e 
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deontológicos que deverão orientar a sua prática tendo em conta o superior interesse da criança, não se 

centrando nos seus insucessos mas sim nas suas conquistas e descobertas. (OCEPE, 2016, p. 19 e 20)   

No final de cada período letivo será entregue a cada encarregado de educação, uma grelha de informação 

descritiva, para comunicar o progresso das aprendizagens das crianças no âmbito das áreas de conteúdo das 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação 

- domínios e subdomínios; Conhecimento do Mundo). 

  As Orientações Curriculares integram áreas de conteúdo, as quais são consideradas como âmbitos de saber, 

com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, 

não apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberes-fazer. Deste modo, a criança 

realiza aprendizagens com sentido, sendo capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo 

atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições favoráveis para continuar a aprender (OCEPE, 

2016, p. 31).  

As áreas de conteúdo são abordadas de forma globalizante e integrada, estando interligadas e 

interdependentes entre si.  

As aprendizagens estão organizadas de acordo com as seguintes áreas:  

 Formação Pessoal e Social – “considerada como área transversal, pois tendo conteúdos e intencionalidade 

próprios, está presente em todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide no 

desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender com 

sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários.”  

 Expressão e Comunicação – “entendida como área básica, uma vez que engloba diferentes formas de 

linguagem que são indispensáveis para a criança interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo 

que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes domínios, é precedida de uma introdução que 

fundamenta a inclusão e articulação desses domínios.”  

  Conhecimento do Mundo – “é uma área em que a sensibilização às diversas ciências é abordada de modo 

articulado, num processo de questionamento e de procura organizada do saber, que permite à criança uma 

melhor compreensão do mundo que a rodeia.” (OCEPE, 2016, p. 6).            
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MODALIDADES DA AVALIAÇÃO 

 

ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

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. 

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 

 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. 

 Fornecer informação ao 

professor para que este 

possa adequar as 

estratégias às 

características da turma; 

 

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, EMAEI, Equipas pedagógica, Diretor, Conselho 

Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa. 

 

 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

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. 
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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. 

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

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, EMAEI,, Diretora, 
Conselho Pedagógico, Encarregado de Educação e a administração educativa. 

Professor, Alunos, Conselho de 
Docentes/Conselhos de Turma, 
EMAEI, Equipas pedagógica, 
Diretor, Conselho Pedagógico, 
Encarregado de Educação e a 
administração educativa. 

 

 

AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 
 

CICLOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO SECUNDÁRIO 

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. 

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 No final de cada período e ano letivos 

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 ou professores da turma, 

em articulação com o conselho de 

docentes de avaliação, 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. 

Professor, Alunos, 

Conselho de 

Docentes/Conselhos de 

Turma, EMAEI, Equipas 

pedagógica, Diretor, 

Conselho Pedagógico, 

Encarregado de 

Educação e a 

administração 

educativa. 
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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; 

Numa classificação de 

0 a 20 valores em 

todas as disciplinas 

 

 Através da avaliação das medidas de suporte à aprendizagem e à Inclusão aplicadas.  

 

 Em conformidade com o Artig. 29º, ponto 2- Dec.Lei 54/2018: A progressão dos alunos abrangidos por medidas 

adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão realiza-se nos termos definidos no Relatório Técnico 

Pedagógico e no Programa Educativo Individual. 

 No caso dos alunos com Medidas Adicionais, com Adaptações Curriculares Significativas, não estão sujeitos ao 

regime de transição de ano escolar, nem ao processo de avaliação característico do regime educativo 

comum. 

Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada  

 

 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

 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, 

cumulativame

nte; 

b) Classificação 

inferior a 3 

em três ou 

mais 

disciplinas. 

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 

 

 As disciplinas de Oferta Complementar nos 1º, 2º e 3º Ciclos,  a disciplina de Complemento 

à Educação Artística no 2º ciclo e a disciplina de EMRC  não são consideradas para efeito 

de transição de ano e aprovação de ciclo. 
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AVALIAÇÃO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE 3º CICLO 

 

 A avaliação nos Cursos de Educação Formação encontra-se plasmada no respetivo regulamento. 
 

AVALIAÇÃO NO CURSO PROFISSIONAL “TÉCNICO DE VENDAS” 
 

 A avaliação no Curso Profissional encontra-se plasmada no respetivo regulamento. 

 

 

 

DOMÍNIOS DA AVALIAÇÃO 
 

 
No Ensino Básico  e secundário a avaliação incide sobre os Domínios das Aprendizagens (Conhecimentos e 
Capacidades) e Domínio Comportamental (Atitudes e comportamentos).  
 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO                                                                                            ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros 
Contributos 
Perfil Aluno 

 

Parcial Instrumentos e Técnicas 

D
o

m
ín

io
 d

a
s

 a
p

re
n

d
iz

a
g

e
n

s
 

(C
o

n
h

e
c

im
e

n
to

s
 e

 C
a

p
a

c
id

a
d

e
s

) 
7

0
%

 (
1

º 
C

ic
lo

) 
8

0
%

  
(2

º 
e

 3
º 

C
ic

lo
s

) 
  

  
  

  

9
0

%
 (

E
. 

S
e

c
.)

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e 
D

es
em

p
en

h
o

 d
as

 Á
re

as
 

C
u

rr
ic

u
la

re
s 

D
is

ci
p

lin
ar

es
 

 Apropriação de conhecimentos específicos. 

 Compreensão e aplicação de conhecimentos. 

 Compreensão da expressão oral e escrita. 

A, B, C, D, I 
 

b, c 

__% 
(A) 

E
s

c
ri

ta
 

Provas de Avaliação 
Escrita/Testes 

 Os que decorrem da Avaliação contínua 
(desempenho nas atividades propostas, 
designadamente a análise de informação textual, 
gráfica, cartográfica, imagens; debates e 
trabalhos individuais ou em grupo e consequente 
exposição oral adequada e/ ou elaboração correta 
de sínteses). 

A, B, C, D, E, F, I 
 

a, b, c 

__% 

(B) 

O
ra

l 
/ 

P
rá

ti
c

a
 

Atividades/Tarefas/Testes 

D
o

m
ín

io
 c

o
m

p
o

rt
a

m
e

n
ta

l 

(A
ti

tu
d

e
s

 e
 C

o
m

p
o

rt
a

m
e

n
to

s
 

3
0

%
 (

1
º 

C
ic

lo
) 

2
0

%
(2

º 
e

 3
º 

C
ic

lo
s

) 
  

 

1
0

%
(E

. 
S

e
c

.)
 

V
A

L
O

R
E

S
 

 Comportamento 

(relacionamento interpessoal; cooperação; 
mediação de conflitos; solidariedade) 

E, F 
a, d, e 

__% 
(C1) 

Observação direta/Registo 

 Participação 
(interesse/empenho; atenção/concentração; 
autonomia na realização de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; capacidade de iniciativa) 

E, F 
b, c, d 

__% 

(C2) 

 Responsabilidade 

(assiduidade; pontualidade, realização de tarefas 
em tempo útil; posse e utilização adequada do 
material obrigatório na sala de aula) 

E, F 
a, b, d, e 

__% 

(C3) 
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Avaliação dos alunos que necessitam de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão 

 

 

1.Todos os alunos integrados no Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho estão sujeitos ao estabelecido no 

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

2. A progressão dos alunos abrangidos por medidas Universais e Seletivas de suporte à 

aprendizagem e inclusão, nos termos da legislação em vigor (Decreto-Lei de nº55/2018 de 6 de julho, 

(Art.º29 pontos de 1-5) nos 5º, 7º e 10º anos de escolaridade.  A avaliação desses alunos expressa-se numa 

menção qualitativa, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom, no 1º ciclo, quantitativa de 1 a 5 nos 2º e 3º 

ciclos e de uma menção também quantitativa de 1 a 20 no ensino secundário.  

3. Os alunos com Medidas Adicionais, com Adaptações Curriculares Significativas, não estão sujeitos 

ao regime de transição de ano escolar, nem ao processo de avaliação característico do regime educativo 

comum, ficando sujeitos aos critérios específicos de avaliação definidos no respetivo PEI e RTP. 

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 pelas medidas adicionais com adequações curriculares significativas, 54/2018 de 6 de julho, é 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno e expressa-se das seguintes formas: 

a) 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 RTP e PEI. 

 

O aluno atinge alguns 

dos objetivos definidos 

no seu RTP e PEI. 

 

O aluno atinge os 

objetivos definidos no 

seu RTP e PEI. 

O aluno atinge 

facilmente os objetivos 

definidos no seu RTP e 

PEI. 

0-49% 50%-69% 70%-89% 90%-100% 

 

b) Nos 2º e 3º Ciclos, numa classificação de 1 a 5: 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

 

Não atribuído  

O aluno não 

atinge os 

objetivos 

definidos no seu 

RTP e PEI. 

 

O aluno atinge 

alguns dos 

objetivos 

definidos no seu 

RTP e PEI. 

 

. 

O aluno atinge os 

objetivos definidos 

no seu RTP e PEI. 

 

O aluno atinge 

facilmente os 

objetivos 

definidos no seu 

RTP e PEI 

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

 

O nível 1 não deve ser atribuído porque os alunos com medidas adicionais e adequações 

curriculares significativas ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 10º do Decreto-Lei nº54/2018 de 

6 de julho, é construído de acordo com as competências do aluno tendo em vista o seu sucesso. 

 

c) No Ensino Secundário, numa classificação de 1 a 20 valores. 

 

QUANTITATIVA 

(em valores) 

0 – 9,4 9,5 – 13,4 13,5 – 17,4 17,5 – 20 

 

Critérios  

O aluno não 

atinge os 

objetivos 

definidos no seu 

O aluno atinge 

alguns dos 

objetivos definidos 

no seu RTP e PEI. 

O aluno atinge os 

objetivos definidos 

no seu RTP e PEI. 

 

O aluno atinge 

facilmente os 

objetivos definidos 

no seu RTP e PEI 
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RTP e PEI. 

QUALITATIVA Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

 

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

 

DOMÍNIOS PARÂMETROS PESOS 

Saber 

(Nível de Conhecimentos 

Académicos) 

 

Compreensão  

 

 

 

 

40% 

Memorização/Reprodução 

da informação adquirida 

Tratamento da Informação 

Aplicação da Informação em 

contextos diversos 

Saber Fazer 

(Aptidão e Desempenho) 

Expressão Oral 

Expressão Escrita 

Interpretação 

Resolução de Problemas 

Saber Ser/ Saber Estar  

(Atitudes e Valores) 

Responsabilidade  

60% Interesse e Empenho 

Autonomia 

Relações Interpessoais 

 

 

 

Critérios de transição e retenção no Ensino Básico 
(De acordo com a Portaria n.º 223-A/2018) 

 

Decisão 
Ano/ciclo 

Transita Não transita 

1.º ano  Não há lugar à retenção. 

 

 

 

Nota: O aluno obtém a menção de 

Transitou   

Exceção: Alunos a quem tenha sido 

aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do 

n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 

5 de setembro. 

 

Nota: O aluno obtém a menção de Não 

Transitou   

2.º e 3.º anos  A decisão de transição é de carácter pedagógico, sendo a retenção considerada 

excecional.  

 

Nota: O aluno obtém a menção de Transitou ou de Não Transitou   

5.º, 7.º e 8.º anos - Até três níveis inferiores a 3 em 

qualquer disciplina desde que não 

- Três níveis inferiores a 3 em qualquer 

disciplina desde que acumule 
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- Anos não terminais de ciclo 

 
(*)  

FATORES DE 
PONDERAÇÃO À 
RETENÇÃO 

- A relação idade/maturidade; 

- O aluno fica - ou já se encontra - em situação de retenção Repetida; 

- O aluno apresenta muito distanciamento entre as aprendizagens essenciais 
alcançadas e as definidas para o ano de escolaridade em que se encontra, 
tendo em conta uma perspetiva de ciclo; 

- Nas disciplinas de português e matemática a avaliação global do rendimento 
do aluno revela muito distanciamento relativamente às aprendizagens 
essenciais definidas; 

- Não foi cumpridor nem empenhado na resposta às medidas propostas ao 
abrigo do Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho. 

OBSERVAÇÕES: 

a) Os alunos que não transitem após ponderação deverão ser sujeitos a medidas de apoio específicas no 

ano letivo seguinte, ao abrigo do Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho. 

 

Disciplinas sem efeito na retenção escolar dos alunos: 

Não são consideradas para efeito de transição/progressão de ano ou conclusão de ciclo as disciplinas 

seguintes: 

- EMRC /ou outra confissão religiosa; 

- Apoio ao Estudo; 

- Oferta Complementar/ Complemento à Educação Artística 

 

 

 

acumule Português/PLMN/PL2 e 

Matemática. 

 

Nota: O aluno obtém a menção de 

Transitou   

 

Português/PLMN/PL2 e Matemática. 

 

 

Nota: O aluno obtém a menção de Não 

Transitou   

Classificação inferior a 3 a três ou mais disciplinas o conselho de turma deve 

ponderar(*) devidamente a não retenção do aluno, tendo em conta que em anos 

não terminais de ciclo esta é uma medida excecional.  
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Anos terminais de ciclo 

 
Critérios de transição e retenção no Ensino Secundário 

(De acordo com a Portaria n.º 243-A/2012) 
 

1. A aprovação do aluno em cada disciplina, na FCT e na PAA depende da obtenção de uma classificação 

final igual ou superior a 10 valores.  

2. Para os efeitos do disposto no número anterior, a classificação de frequência no ano terminal das 

disciplinas não pode ser inferior a 8 valores.  

3. A transição do aluno para o ano de escolaridade seguinte verifica-se sempre que a classificação anual 

de frequência ou final de disciplina, consoante os casos, não seja inferior a 10 valores a mais que duas 

disciplinas, sem prejuízo dos números seguintes.  

4. Para os efeitos previstos no número anterior, são consideradas as disciplinas constantes do plano de 

estudo a que o aluno tenha obtido classificação inferior a 10 valores, em que tenha sido excluído por 

faltas ou em que tenha anulado a matrícula. 

5. Para a transição do 11.º para o 12.º ano, nos termos do n.º 3, são consideradas igualmente as 

disciplinas em que o aluno não progrediu na transição do 10.º para o 11.º ano.  

6. Os alunos que transitam para o ano seguinte com classificações inferiores a 10 valores em uma ou duas 

disciplinas, nos termos do n.º 3 do presente artigo, progridem nesta ou nestas disciplinas desde que a 

Decisão 
Ano/ciclo 

Aprovado  Não Aprovado 

4.º ano  
Se obtiver nível insuficiente no 

máximo a duas disciplinas, desde que 

não acumule Português/PLNM/PL2 e 

Matemática.  

 

 

Nota: O aluno obtém a menção de 

Aprovado   

Se tiver obtido: 

i) Menção Insuficiente em Português/ PLNM/PL2 e 

em Matemática; 

ii) Menção Insuficiente em Português ou Matemática 

e, cumulativamente, menção Insuficiente em duas 

das restantes disciplinas.  

Nota: O aluno obtém a menção de Não Aprovado   

6.º e 9.º anos - Até três níveis inferiores a 3 em 

qualquer disciplina desde que não 

acumule Português/PLMN/PL2 e 

Matemática. 

 

 

 

 

Nota: O aluno obtém a menção de 

Aprovado   

Se tiver obtido: 

i) Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de 

Português/PLNM/PL2 e de Matemática; 

ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais 

disciplinas.  

iii) No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não 

realização das provas finais por alunos do ensino 

básico geral e dos cursos artísticos especializados. 

 

Nota: O aluno obtém a menção de Não Aprovado  
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classificação ou classificações obtidas não sejam inferiores a 8 valores, sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.  

7. Os alunos não progridem em disciplinas em que tenham obtido classificação inferior a 10 valores em 

dois anos curriculares consecutivos.  

8. Os alunos que não transitam para o ano de escolaridade seguinte, nos termos do n.º 3, não progridem 

nas disciplinas em que obtiverem classificações inferiores a 10 valores.  

9. Para os efeitos previstos no n.º 3, não é considerada a disciplina de Educação Moral e Religiosa, desde 

que frequentada com assiduidade.  

10.  Os alunos excluídos por faltas na disciplina de Educação Moral e Religiosa realizam, no final do 10.º, 

11.º ou 12.º ano de escolaridade, consoante o ano em que se verificou a exclusão, uma prova especial 

de avaliação, elaborada ao nível de escola, de acordo com a natureza da disciplina.  

11.  A aprovação na disciplina, na situação considerada no número anterior, verifica-se quando o aluno 

obtém naquela prova uma classificação igual ou superior a 10 valores. 

 

Divulgação dos critérios  

No início do ano letivo, cada diretor de turma dá a conhecer aos encarregados de educação e aos alunos os 

critérios gerais de avaliação bem como os critérios específicos de cada disciplina, disponíveis para consulta 

na página do agrupamento: http://www.aearraiolos.net/  

Cada professor, no início do ano, divulga e explica aos alunos os critérios específicos de avaliação para a sua 

disciplina, fazendo constar essa informação no sumário da aula. Deve também informar os alunos dos 

instrumentos de avaliação que irá aplicar. 

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período 

letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial 

marcada para o efeito, de modo a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

 

1. 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 

http://www.aearraiolos.net/
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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. 

 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; 
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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) 

 

 

1.1. 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. 

 

1.2. ATLETAS DE ALTA COMPETIÇÃO 

 

Dec-Lei nº 55/2019, de 24 de abril 
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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. 

 

 

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

 

2.1. ORIENTAÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

2.1.1. 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. 

 

 

2.1.2. 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. 

 

 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; 
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 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. 

 
 
 
 
 
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 

 Aprendizagens Essenciais 

 

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 
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 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 

 Despacho nº 5458-A 2017 

 Despacho n.º 6944-A/2018 

 Decreto-Lei n.º 55/2018 

 

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 

 Despacho nº 5458-A 2017 

 Despacho n.º 6944-A/2018 

 Decreto-Lei n.º 54/2018 

http://www.min-edu.pt/data/alunos/port_797_2006.pdf
http://www.min-edu.pt/data/alunos/port_797_2006.pdf
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 Decreto-Lei nº 55/2018 

 

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 16  de outubro de 2019 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico / A Diretora do Agrupamento 

 

                                                                                     

__________________________ 

(Maria de Lourdes Inglês) 



 

 

 


