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1 -  A avaliação das aprendizagens e competências dos alunos, de acordo com o artigo 18.º da Portaria                

n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, deve ser sustentada numa recolha sistemática de informações, permitindo os 

reajustes necessários no Plano de Estudos do Agrupamento e nos Planos Curriculares de Turma (PCT), 

principalmente ao nível das metodologias e recursos adequados às necessidades dos alunos 

 A avaliação incide sobre as aprendizagens relativas a conhecimentos, capacidades e competências definidas 

no currículo nacional e as aprendizagens essenciais de cada disciplina por ano de escolaridade, constantes no 

Perfil dos alunos. 

Assim, os critérios de avaliação devem ter em conta nomeadamente: 

a) O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória; 

b) As aprendizagens essenciais; 

c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opões tomadas ao nível de consolidação, 

aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais. 

2 -  Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo 

de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e 

as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

3 -  Os critérios de avaliação devem traduzir a importância que cada um dos domínios ou temas assume nas 

Aprendizagens Essnciaiais, designadamente no que respeita à valorização da oralidade e à dimensão prática 

ou experimental das aprendizagens a desenvolver. 

4 -  Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola. 

5 -  A avaliação das aprendizagens é um processo contínuo e deve privilegiar a diversidade de estratégias e 

instrumentos de avaliação, compreendendo as modalidades formativa, sumativa e a avaliação externa. 

 

I. Domínios da avaliação 

 Na avaliação do ensino e das aprendizagens ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais: 

a) 1.º domínio: Aprendizagens – conhecimentos e capacidades (saber e saber-fazer), designadamente 

com os seguintes critérios: 
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i. Aplicação direta de conhecimentos na abordagem de situações relacionadas com os programas das 

diversas disciplinas curriculares; 

ii. Mobilização de conhecimentos/capacidades em situações que impliquem o estabelecimento de 

conexões entre dois ou mais conceitos; 

iii. Mobilização de conhecimentos/capacidades no desenvolvimento de projetos; 

iv. Mobilização de conhecimentos/capacidades na resolução de problemas; 

v. Mobilização de conhecimentos/capacidades no desenvolvimento de atividades de investigação; 

vi. Comunicar utilizando o código ou códigos próprios das diferentes áreas do saber, quer por escrito, 

quer oralmente, quer através de suportes diferenciados; 

vii. Progressão nas aprendizagens ao longo do período, ano e ciclo; 

viii. Capacidade de organização; 

ix. Capacidade de reflexão crítica; 

x. Mobilização de conhecimentos e competências de carácter transversal e de natureza instrumental, 

nomeadamente no âmbito da utilização da língua portuguesa em diferentes situações de 

comunicação e da utilização das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). 

 

b) 2.º domínio: Educação para a Cidadania (Atitudes e Valores) – saber ser e saber estar, com os 

seguintes critérios: 

i. Respeito pelos outros (elementos da comunidade escolar); 

ii. Cumprimento de tarefas propostas e colaboração na sua execução; 

iii. Apresentar-se com o material necessário para as atividades a desenvolver; 

iv. Usar corretamente os equipamentos escolares; 

 

II. Referenciais de avaliação 

a) Educação Pré-Escolar 

Na Educação Pré-escolar a avaliação é formativa e verificadora do desenvolvimento de cada criança a nível 

das seguintes áreas: 

▪ Área de Formação Pessoal e Social;  

▪ Área do Conhecimento do Mundo;  
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▪ Área de Expressão e Comunicação:  

− Domínio da Educação Motora;  

− Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita;  

− Domínio da Matemática;  

− Domínio da Educação Artística:  

- Artes Visuais; 

- Dramatização;  

- Música;  

- Dança. 

 

 

 

b) 1.º, 2.º e 3.º Ciclos (Áreas Disciplinares). 

A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo nacional  e no Perfil dos 

Alunos das diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, Domínio dos Conhecimentos e Capacidades - 

Saber/Saber Fazer, e sobre as aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, 

nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania (Saber Ser), da compreensão e expressão em 

Língua Portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, que serão apenas 

avaliadas nas respetivas disciplinas da Nova matriz curricular do 5º e 7º ano, no domínio dos 

conhecimentos e capacidades. 

Os critérios de avaliação para a componente de Cidadania e Desenvolvimento (CD) são definidos pelo 

Conselho de Turma e pela escola, e validados pelo Conselho Pedagógico, devendo considerar-se o impacto 

da participação dos alunos nas atividades realizadas na escola e na comunidade. A avaliação interna das 

aprendizagens no âmbito da componente de CD, à semelhança das restantes disciplinas, é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de administração e gestão, de coordenação e supervisão 

pedagógica da escola, a quem competirá os procedimentos adequados a cada um dos modos de 

organização e funcionamento da referida componente. Tendo em conta as características desta 

componente, a avaliação deverá ter lugar de forma contínua e sistemática, adaptada aos avaliados, às 

atividades e aos contextos em que ocorre. Assim, as formas de recolha de informação deverão ser  

diversificadas e devem ser utilizadas diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, valorizando o 

desenvolvimento das atividades. No 1.º ciclo do ensino básico, a avaliação na componente de CD é da 

responsabilidade do professor titular. Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico a avaliação na disciplina de CD é 

proposta pelo professor da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e é da responsabilidade do Conselho 

de Turma. 
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III. Critérios de Avaliação / Perfil de Desempenho 

  
DOMÍNIOS 

 

 
PERFIL DE APRENDIZAGEM / 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

PONDERAÇÃO (%) 

1.º , 2.º e  3.º  CICLOS 
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Conhecimentos e 
Capacidades 

Descritivo para as diversas 

disciplinas. 

• Fichas de avaliação formativa e 

sumativa; 

• Trabalhos Individuais/grupo; 

• Fichas de Trabalho; 

• Grelhas de registo de observações; 

• Trabalhos de Pesquisa; 

• Debates temáticos; 

• Entre Outros. 

80 % 
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Responsabilidade 

▪ Pontualidade; 

▪ Assiduidade; 

▪ Fazer-se acompanhar do material 

necessário para as aulas. 

▪ Organização do caderno diário. 

• Registo de faltas;  

• Observação direta; 

• Verificação do processo dos alunos; 

• Grelhas de registo de observações; 

• Grelhas de Auto e Hetero avaliação; 

• Entre Outros. 

5 % 

Interesse / Empenho 

▪ Realização de Tarefas que lhe são 

propostas; 

▪ Realização de trabalho 

independente; 

▪ Reflexão crítica sobre o 

trabalho realizado; 

▪ Revelar iniciativa e curiosidade; 

▪ Revelar hábitos de estudo e 

métodos de trabalho. 

5 % 

Participação 

▪ Participar nas aulas quando é 

solicitado; 

▪ Participar autonomamente nas 

aulas, contribuindo para a 

dinâmica da aula. 

 

5 % 

Comportamento ▪ Cumprimentos de regras definidas 

no Regulamento Interno. 
5 % 
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IV. Avaliação, Progressão e Certificação das Aprendizagens dos alunos abrangidos por medidas universais, 

seletivas e adicionais, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 54 / 2018, de 6 de julho 

 

a) Adaptações ao processo de avaliação (artigo 28.º) 

 
As escolas devem assegurar a todos os alunos o direito à participação no processo de avaliação. 

Para que seja exercido esse direito, pode tornar-se necessário proceder a adaptações na avaliação. 

No 1.º ciclo, compete ao professor titular de turma, em articulação com os restantes professores da turma,  a 

decisão sobre adaptações no processo de avaliação a aplicar. 

No 2.º e 3.º ciclos, compete ao conselho de turma a decisão sobre as adptações a aplicar. 

 

Constituem adaptações ao processo de avaliação:  

• a diversificação dos instrumentos de recolha de informação, tais como inquéritos, entrevistas, registos 
vídeo ou áudio; 

• os enunciados em formatos acessíveis nomeadamente, braille, tabelas e mapas em relevo, daisy; 
digital; 

• a utilização de produtos de apoio; 

• o tempo suplementar para realização da prova; 

• a transcrição das respostas; 

• a leitura de enunciados; 

• a utilização de sala separada; 

• as pausas vigiadas; 

• o código de identificação de cores nos enunciados. 
 

As adaptações ao processo de avaliação interna, independentemente do nível de ensino, básico ou secundário, 

são competência da escola, sem prejuízo da obrigatoriedade de publicitar os resultados dessa avaliação nos 

momentos definidos pela escola.  

No que respeita ao processo de avaliação externa no ensino básico:  

• Todas as adaptações são da competência da escola;  

• As mesmas devem ser comunicadas ao Júri Nacional de Exames.  
 

As adaptações ao processo de avaliação interna, bem como externa, devem ser devidamente fundamentadas e 

constar do processo do aluno. 

A monitorização e avaliação da eficácia da aplicação das medidas seletivas e adicionais é realizada pelos 

responsáveis da sua implementação, de acordo como definido no relatório técnico-pedagógico (n.º 3 do art.º 9.º e 

n.º 6 do art.º 10.º). 
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b) Progressão (artigo 29.º) 

 

• A progressão dos alunos abrangidos por medidas universais e seletivas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão realiza-se nos termos definidos na lei.  

• A progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão 

realiza-se nos termos definidos no relatório técnico-pedagógico e no programa educativo individual.  

 

c) Certificação (artigo 30.º) 

 

• Todos os alunos têm, no final do seu percurso escolar, direito a um certificado e diploma de conclusão 

da escolaridade obrigatória e sempre que aplicável com a identificação do nível de qualificação de 

acordo com o Quadro Nacional de Qualificações e do nível que lhe corresponde no Quadro Europeu de 

Qualificações.  

• No caso dos alunos que seguiram o percurso escolar com adaptações curriculares significativas, do 

certificado deve constar o ciclo ou nível de ensino concluído e informação curricular relevante, bem 

como as áreas e as experiências desenvolvidas ao longo da implementação do PIT.  

 

 

V. Terminologia a utilizar nos documentos de avaliação formativa/sumativa 

1º Ciclo 

Terminologia a utilizar Escala em percentagem 

Insuficiente 0% a 49% 

Suficiente 50% a 69% 

Bom 70% a 89% 

Muito Bom 90% a 100% 

 
Notas:  

• Esta terminologia também se aplica a alunos abrangidos pela medida adicional Adaptações Curriculares 

Significativas, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. Estes alunos não realizam provas no âmbito da 

avaliação externa. 

• A avaliação sumativa dos alunos do 1.º ano no 1.º e 2.º períodos poderá expressar-se de forma descritiva em 

todas as componentes do currículo. 
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2º e 3º Ciclos 

Terminologia a utilizar Escala em percentagem Nível 

Fraco 0% a 19% 1 

Insuficiente 20% a 49% 2 

Suficiente 50% a 69% 3 

Bom 70% a 89% 4 

Muito Bom 90% a 100% 5 
                                 

Nota:  

• Esta terminologia também se aplica a alunos abrangidos pela medida adicional Adaptações Curriculares 

Significativas, do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho. Estes alunos não realizam provas finais no âmbito da 

avaliação externa. 

 

A atribuição de menções qualitativas no 1º ciclo do Ensino Básico deve ter em conta o Perfil dos alunos para cada 

ano de escolaridade e peracionaliza-se de acordo com os seguites descritores: 

 

NÍVEL DESCRITORES 

Insuficiente 

A  atribuição de Insuficiente pelo professor titular de turma  deverá corresponder aos casos em que o aluno não 

revele a aquisição das aprendizagens essenciais  definidas no processo de aprendizagem, no âmbito de cada 

disciplina, bem como a casos em que o aluno evidencie falta de empenho, reduzida progressão nas 

aprendizagens, notórias dificuldades na expressão oral e escrita. 

Suficiente 

A atribuição de suficiente pelo professor titular de turma deverá corresponder aos casos em que se verificou a 

aquisição das aprendizagens  essenciais definidas no âmbito de cada disciplina, bem como nos casos em que o 

aluno demonstre interesse e empenho na aquisição, compreensão e aplicação de conhecimentos, revele uma 

participação adequada nas atividades propostas e responsabilidade nas tarefas que assume realizar, bem como 

se exprima com correção a nível de escrita e oralmente. 

Bom 

A atribuição de Bom pelo professor titular de turma deverá corresponder aos casos em que se verifique o 

domínio seguro das aprendizagens essenciais definidas no processo de aprendizagem, no âmbito de cada 

disciplina, bem evidente e contínua progressão nas aprendizagens, interesse e empenho na vida escolar, 

correta articulação de conhecimentos e notória facilidade de expressão oral e escrita. 

Muito Bom 

A atribuição de Muito Bom pelo professor titular de turma deverá corresponder aos casos em que se verifique, 

não apenas o domínio seguro e estável das aprendizagens essenciais  definidas no processo de aprendizagem, 

no âmbito de cada disciplina, mas também a valorização da autoaprendizagem através da produção, por 

iniciativa própria, de trabalhos de qualidade notória, bem como elevado nível de organização e participação nas 

atividades propostas, grande facilidade de expressão oral e escrita, evidente capacidade de observação e 

análise, espírito crítico, responsabilidade nas tarefas assumidas e nítida progressão nas aprendizagens. 
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A atribuição de menções quatitativas no 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico deve ter em conta o Perfil dos Alunos para 

cada ano de escolaridade e operacionaliza-se de acordo com os seguites descritores: 

 

NÍVEL DESCRITORES 

1 

Nível 1 (um) – a apresentação da proposta no Conselho de Turma da atribuição do NÍVEL 1 deverá ser 

confinada a casos excecionais de ausência ou faltas prolongadas, bem como a casos em que o aluno evidencie 

graves deficiências na aquisição e compreensão de conhecimentos, não demonstre progressão nas 

aprendizagens, se recuse a participar nas aprendizagens, e manifeste comportamentos incorretos. 

2 

Nível 2 (dois) – a apresentação da proposta no Conselho de Turma da atribuição do NÍVEL 2 deverá 

corresponder aos casos em que o aluno não revele a aquisição de competências básicas e essenciais definidas 

no processo de aprendizagem, no âmbito de cada disciplina, bem como a casos em que o aluno evidencie falta 

de empenho, reduzida progressão nas aprendizagens, notórias dificuldades na expressão oral e escrita. 

3 

Nível 3 (três) – a apresentação da proposta no Conselho de Turma da atribuição do NÍVEL 3 deverá 

corresponder aos casos em que se verificou a aquisição de competências básicas e essenciais definidas, no 

âmbito de cada disciplina, bem como a casos em que o aluno demonstre interesse e empenho na aquisição, 

compreensão e aplicação de conhecimentos, revele uma participação adequada nas atividades propostas e 

responsabilidade nas tarefas que assume realizar. 

4 

Nível 4 (quatro) – a apresentação da proposta no Conselho de Turma da atribuição do NÍVEL 4 deverá 

corresponder aos casos em que se verifique o domínio seguro das competências definidas no processo de 

aprendizagem, no âmbito de cada disciplina, bem evidente e contínua progressão nas aprendizagens, interesse e 

empenho na vida escolar, correta articulação de conhecimentos, e notória facilidade de expressão oral e escrita. 

5 

Nível 5 (cinco) – a apresentação da proposta no Conselho de Turma da atribuição do NÍVEL 5 deverá 

corresponder aos casos em que se verifique, não apenas o domínio seguro e estável das competências definidas 

no processo de aprendizagem, no âmbito de cada disciplina, mas também a valorização da autoaprendizagem 

através da produção, por iniciativa própria, de trabalhos de qualidade notória, bem como elevado nível de 

organização e participação nas atividades propostas, grande facilidade de expressão oral e escrita, evidente 

capacidade de observação e análise, espírito crítico, responsabilidade nas tarefas assumidas e nítida progressão 

nas aprendizagens. 

 
Aprovado em Reunião do Conselho Pedagógico, em 12 de setembro de 2018. 


