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O Agrupamento de Escolas do Viso - Viseu definiu os presentes critérios gerais de avaliação a adotar 
em todos os ciclos e anos de escolaridade, os quais, constituindo referenciais comuns a todos os 
alunos, serão operacionalizados individualmente por cada docente e, coletivamente, pelo departamento 
e conselhos de docentes, no 1.º ciclo, e pelos grupos disciplinares, departamentos e conselhos de 
turma nos 2.º e 3.º ciclos. 

I – Introdução 
 

De acordo com a legislação em vigor, a avaliação é um elemento integrante e regulador de todo o 
processo de ensino aprendizagem. 

A avaliação visa promover o sucesso educativo de todos os alunos, fornecendo-lhes pistas para 
melhorarem o seu desempenho. A avaliação deve revestir-se de carácter positivo, sublinhando os 
aspetos de aprendizagem a melhorar, valorizando o que o aluno sabe e é capaz de fazer. 

A avaliação deve atender aos diferentes ritmos de desenvolvimento e progressão de cada aluno. 

A avaliação deve ser partilhada por todos os elementos da comunidade educativa: professores, alunos 
e encarregados de educação. 

A avaliação deve ser alvo de um processo objetivo e transparente, nomeadamente através da 
clarificação e explicitação dos critérios adotados. 

Na Educação Pré-Escolar, a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, 
desenvolvendo-se de forma contínua e interpretativa mais focada nos processos do que nos 
resultados. Essa avaliação procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que 
vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 
ultrapassando. 

II – Critérios gerais de avaliação 
 

A avaliação incide sobre os conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelos alunos. 
Sendo um processo contínuo, privilegia a diversidade de estratégias e instrumentos de avaliação 
(diagnóstica, formativa e sumativa). 

A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 
considerado oportuno, de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico, e deve 
fundamentar, essencialmente, estratégias de diferenciação pedagógica. 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos 
de recolha de informação e tem como principal função a regulação das aprendizagens. 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 
pelos alunos e inclui: 

▪ A avaliação sumativa interna é da responsabilidade do ou dos professores da turma, ouvido o 
conselho de docentes, no 1.º ciclo, dos professores que integram o conselho de turma, nos 2.º e 
3.º ciclos, dos órgãos de administração e gestão, de coordenação e supervisão pedagógicas da 
escola. 

▪ A avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência. 
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Na avaliação de cada aluno ter-se-á em linha de conta dois domínios fundamentais: 

Cognitivo 

▪ Aquisição de conhecimentos/capacidades na abordagem de situações relacionadas com os 
programas e metas curriculares das diversas disciplinas curriculares. 

▪ Situação e progressão na aprendizagem. 
▪ Capacidade de comunicar utilizando o código ou códigos próprios das diferentes áreas do saber. 
▪ Aprendizagens de carácter transversal e de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da 

utilização do português e da linguagem específica de cada área disciplinar, em diferentes 
situações de comunicação e da utilização das TIC (tecnologias de informação e comunicação). 

▪ Capacidade de organização. 
▪ Capacidade de reflexão crítica. 

 

Atitudinal 

1.º Ciclo 

▪ Responsabilidade 
▪ Autonomia 
▪ Empenho 
▪ Solidariedade 

 
2.º e 3.º Ciclos 

▪ Responsabilidade 
▪ Autonomia 
▪ Atitude crítica 

 
Oferta Complementar – ver critérios específicos 

III – Critérios específicos de avaliação 
 

Compete ao departamento de educação pré-escolar apresentar a proposta de critérios específicos de 
avaliação. 

Compete ao departamento, no caso 1.º ciclo, apresentar a proposta de critérios específicos de 
avaliação para os diferentes anos de escolaridade. 

Compete a cada área disciplinar apresentar a proposta de critérios específicos de avaliação por 
disciplina e ano de escolaridade. 

Compete ao conselho pedagógico analisar e votar as propostas de critérios específicos de avaliação 
apresentadas pelos conselhos de ano e pelas áreas disciplinares. 

No 1.º ciclo, compete ao professor titular de turma informar, no início do ano letivo, os encarregados de 
educação dos seus alunos sobre os critérios específicos de avaliação aprovados pelo conselho 
pedagógico. 

Compete a todos os professores dos 2.º e 3.º ciclos, no início do ano letivo, explicitar aos seus alunos 
os critérios específicos de avaliação da sua disciplina aprovados pelo conselho pedagógico, com 
registo no sumário. 

Nota: Todos os critérios específicos de avaliação constam em anexo. 
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Peso da avaliação a atribuir aos diferentes domínios. 

A distribuição dos pesos percentuais a atribuir a cada domínio é objeto de análise em reunião de área 
disciplinar, devendo ser registadas em ata todas as decisões tomadas, bem como a sua concretização 
em grelhas de registo. 

Os presentes critérios gerais deverão ser cumpridos por todos os professores e traduzidos em critérios 
específicos por disciplina e ano de escolaridade, no caso do 1.º ciclo do ensino básico, e por disciplina 
e ano de escolaridade, no caso dos 2.º e 3.ºciclos. 

1.º Ciclo 

Disciplinas Domínio Cognitivo Domínio Atitudinal 

Português 
Matemática 
Estudo do Meio 
Expressões 
Inglês 

80% 20% 

Apoio ao Estudo 
Educação Cívica 80% 20% 

EMRC 25% 75% 
 

2.º Ciclo 

Disciplinas Domínio Cognitivo Domínio Atitudinal 

Português 

90% 10% 

História e Geografia de Portugal 

Inglês 

Matemática 

Ciências da Naturais 

Educação Visual 

75% 25% 
Educação Tecnológica 

Educação Musical 

Educação Física 

Oferta complementar  100% 

Educação Moral e Religiosa Católica 25% 75% 
 

3.º Ciclo 

Disciplinas Domínio Cognitivo Domínio Atitudinal 

Português 

90% 10% 

História 

Geografia 

Inglês 

Francês 

Espanhol 

Matemática 

Ciências Naturais 

Ciências Físico-Químicas 

Introdução às TIC  

Educação Visual 

75% 25% Educação Física 

Oferta de Escola 

Oferta complementar  100% 

Educação Moral e Religiosa Católica 25% 75% 
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 Domínio Cognitivo Domínio Atitudinal 

Curso Vocacional – 3.º Ciclo 70% 30% 

 

Educação Especial. 

Os alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, excetuando os abaixo mencionados serão avaliados 
pelos mesmos normativos que os alunos não abrangidos pela Educação Especial; 

Os alunos que tenham no seu programa educativo individual a medida adequações no processo de 
avaliação são avaliados nos termos definidos no referido programa; 

Os alunos que tenham no seu programa educativo individual a medida currículo específico individual 
são avaliados nos termos definidos no referido programa e ficam dispensados da realização das provas 
finais de ciclo; 

No Ensino Básico para os alunos que tenham no seu programa educativo individual a medida currículo 
específico individual, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa menção 
qualitativa de Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação descritiva 
sobre a evolução do aluno. 

 

Tabela das menções qualitativas dos instrumentos de avaliação. 

As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes ao domínio dos 
conhecimentos/capacidades para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos serão as seguintes: 
 

1.º Ciclo 

 

Percentagem Nível Menção Qualitativa Menção Qualitativa 

Final De 0% a 19% 1 

2 

Fraco Insuficiente 
De 20% a 49% 2 Não Satisfaz 

De 50% a 69% 3 Satisfaz Suficiente 

De 70% a 89% 4 Bom Bom 

De 90% a 100% 5 Muito Bom Muito Bom 
 

2.º e 3.º Ciclos 

 

Percentagem Nível Menção Qualitativa 

De 0% a 19% 1 Fraco 

De 20% a 49% 2 Não Satisfaz 

De 50% a 69% 3 Satisfaz 

De 70% a 89% 4 Bom 

De 90% a 100% 5 Muito Bom 

 
 
Nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, nos instrumentos de avaliação escrita deve colocar-se apenas a avaliação 
qualitativa. 

Nos cursos de ensino vocacional a avaliação é modular devendo seguir a escala de 0 a 20 valores. 



 

Agrupamento de Escolas do Viso – Viseu Página 6 
Critérios Gerais de Avaliação – 2015-2016 

Tabela das menções quantitativas e qualitativas da avaliação sumativa interna (final dos períodos). 

 
1.º Ciclo 

 
1.º, 2.º e 3.º Ano 
 

▪ No 1.º, 2.º e 3.º ano de escolaridade, nas disciplinas não facultativas do currículo a menção 
qualitativa final de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 

▪ No 1.º, 2.º e 3.º ano de escolaridade, nas disciplinas facultativas do currículo a menção: 
▪ EMRC – Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 
▪ AEC’s – Satisfaz Bem, Satisfaz e Não Satisfaz 

 
4.º Ano 
 

▪ Nas disciplinas de Português e Matemática a menção quantitativa expressa-se de 1 a 5. 
▪ Nas disciplinas não facultativas do currículo a menção qualitativa final de Muito Bom, Bom, 

Suficiente e Insuficiente. 
▪ Nas disciplinas facultativas do currículo a menção: 

▪ EMRC – Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. 
▪ AEC’s – Satisfaz Bem, Satisfaz e Não Satisfaz 

 
 

2.º e 3.º Ciclo 

 
Em todas as disciplinas, incluindo Oferta Complementar, a menção quantitativa expressa-se na escala 
de 1 a 5. 
 

IV – Procedimentos a adotar nos momentos de avaliação 
 
A avaliação no final de cada período letivo deverá traduzir o desempenho do aluno e a sua progressão, 
desde o início do ano até a esse momento específico de avaliação, tendo por finalidade informar o 
aluno, o encarregado de educação e o próprio professor, da aquisição dos conhecimentos e 
desempenho definidos. 

Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de reflexão e de 
autoavaliação em todas as áreas disciplinares. 

Todos os docentes deverão entregar ao presidente de conselho de docentes, no caso do 1.º ciclo, e ao 
diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pelo menos uma vez por período, uma informação intercalar da 
avaliação dos alunos. 

 

V – Registos informativos de avaliação 
Cada área disciplinar deve selecionar os diversos registos informativos de avaliação a utilizar ao longo 
do ano letivo. 
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VI – Instrumentos de avaliação 
 
Cada área disciplinar deve definir os momentos formais de avaliação em cada período letivo. A sua 
calendarização deverá ser registada no livro de ponto evitando, sempre que possível, sobreposição dos 
mesmos. 

É obrigatória a entrega dos testes /trabalhos escritos devidamente corrigidos e classificados e a 
divulgação da classificação antes da realização de outros momentos formais de avaliação. 

VII - Avaliação sumativa 
 
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, 
expressa através das menções de Transitou ou Não Transitou, no final dos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º 
anos de escolaridade, e de Aprovado(a) ou Não Aprovado(a) nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade. 

VIII – Critérios de transição e retenção 
 

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico assume uma lógica de ciclo, 
progredindo ao ciclo imediato o aluno que tenha desenvolvido as aprendizagens determinadas pelos 
normativos legais para esse ciclo. 

Se o Conselho de Turma considerar que, Um aluno, em anos não terminais de ciclo, tem capacidades 

cognitivas e afetivas para frequentar o ano letivo seguinte, apesar de não ter adquirido aprendizagens e 

conhecimentos essenciais previstos para o ano que frequenta, deve ponderar a sua transição, tendo 

em conta a situação específica deste, a menos que o seu atraso seja tal, que não consiga adquirir as 

competências necessárias à transição até ao final de ciclo, mesmo com eventuais medidas de apoio 

educativo. 

A decisão de não transição de um aluno ao ano de escolaridade seguinte deverá respeitar o seguinte: 

▪ No 1.º ciclo, sempre que a não realização das aprendizagens comprometa o desenvolvimento 
das mesmas definidas para esse ciclo de estudos, o professor titular de turma, ouvido o 
respetivo conselho de docentes, poderá determinar a retenção de um aluno, devendo constar em 
ata os fundamentos dessa decisão; 

▪ Nos 2.º e 3.º anos de escolaridade e nos 2.º e 3.º ciclos, no final do 3.º período, considera-se que 
um aluno que não desenvolveu as aprendizagens essenciais em três disciplinas, sendo duas 
delas a Português e a Matemática não reúne, em abstrato, as condições mínimas necessárias 
para transitar. No entanto, salvaguarda-se o princípio da autonomia do conselho de docentes no 
1.º ciclo e do conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, o qual poderá decidir, excecionalmente, pela 
transição. Nesta situação, os fundamentos da decisão devem ficar exarados 
pormenorizadamente em ata. 

No final do 1.º ciclo (4.º ano), do 2.º ciclo (6.º ano) e do 3.º ciclo (9.º ano), a aprovação ou a não 
aprovação de um aluno está dependente dos resultados das provas finais de Português e de 
Matemática, dos normativos em vigor e do que vier a ser determinado pela legislação específica. 

Em situações de retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de turma, 
nos 2.º e 3.º ciclos, identificar as aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais devem ser 
tomadas em consideração na elaboração do plano da turma em que o mesmo venha a ser integrado no 
ano letivo subsequente. 
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IX – Disposições Finais 
 

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Diretora, ouvido, sempre que possível, o 
Conselho Pedagógico. 

Os Critérios Gerais de Avaliação serão cumpridos por todos os Departamentos Curriculares e, depois 
de aprovados, entrarão em vigor no ano letivo 2015/2016, podendo ser revistos anualmente, mas 
sempre antes do início do ano letivo. 

Os Critérios Gerais de Avaliação deverão ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo 
de avaliação: professores, alunos e encarregados de educação. 

 

X – Legislação sobre avaliação 
Despacho Normativo n.º 17-A/2015 
Decreto-Lei n.º 91/2013 
Decreto-Lei n.º 139/2012 
Portaria n.º 292-A/2012 (Curso de ensino vocacional) 
Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro 
Lei n.º 21/2008 de 12 de Maio 

 

 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico na reunião de 21 de outubro de 2015 

 

A Diretora 

 

______________________________ 

(Marília Almeida Pais Cunha Fernandes) 

 

 

 

 


