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CAPÍTULO 1 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Objeto 
O presente documento estabelece os critérios globais e específicos de avaliação dos alunos do AEVISO,  os 
seus princípios orientadores e a sua operacionalização. 

Âmbito e aplicação 

As orientações aqui indicadas serão aplicadas em todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento. Os 
critérios de avaliação constituem referenciais comuns no Agrupamento, de modo a garantir que todos os 
alunos adquiram os conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuem para alcançar 
as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Princípios orientadores 

Sendo a avaliação um processo contínuo, resulta necessariamente de uma multiplicidade de registos infor-
mativos, cabendo a cada departamento curricular propor para aprovação ao Conselho Pedagógico Critérios 
Específicos de Avaliação e os diversos registos a utilizar ao longo do ano.   
Os critérios de avaliação de cada disciplina devem ter em conta o perfil do aluno, as aprendizagens essenci-
ais e demais documentos curriculares e constituirão os Referenciais da Avaliação.  

De acordo com a legislação em vigor:  

i) 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 Aprendi-
zagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  

ii) Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas 
assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competên-
cia da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver.  

iii) Os critérios de avaliação devem ser explícitos, claros e possibilitar ao professor e ao aluno desenvolver e 
praticar uma avaliação para as aprendizagens (avaliação formativa) baseada no feedback eficaz e cons-
trutivo e no desenvolvimento de competências de autoavaliação.  

iv) Decorrente dos critérios de avaliação, deve ser feito o registo numa ficha intercalar de acompanha-
mento o resultado do desempenho dos alunos, os fatores explicativos das causas de insucesso e a 
evolução do aluno. Esta informação deve ser disponibilizada aos encarregados de educação.  

 

Definição 
 

A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, é parte integrante do ensino e da aprendizagem, tendo por 
objetivo central a sua melhoria baseada num processo contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, 
enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 

Na Educação pré-escolar a avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, sendo avaliadas as 
competências definidas pelas metas de aprendizagem para este nível educativo, por idades, através das 
designações – adquirido, não adquirido e emergente. A avaliação é descritiva e visa proporcionar uma 
informação das aprendizagens mais significativas das crianças, realçando o seu percurso e evolução. A 
avaliação é global e qualitativa, incidindo nas intencionalidades pedagógicas, de acordo com os critérios 
específicos deste nível de ensino.        
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A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 
Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de 
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
A avaliação certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os saberes adquiridos, bem como as capacidades 
e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória.  
A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, 
ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 
qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 
As competências de trabalho (por exemplo, a participação nas atividades) e as competências sociais (por 
exemplo, o cumprimento de regras estabelecidas) são integradas na aprendizagem do conhecimento).  

A Avaliação pedagógica ou avaliação para as aprendizagens implica mudanças: 

a) Na organização da escola e funcionamento pedagógico:  

i) Evolução dos processos pedagógicos do paradigma da transmissão de conhecimentos para o da 
comunicação/interação 
ii) Foco no trabalho a realizar pelo aluno 
iii) A aprendizagem a ser realizada pelo aluno é a preocupação central  

b) No papel do professor como promotor das aprendizagens. 

c) No papel do aluno:  

i) Agente ativo Consciente dos objetivos, dos critérios de avaliação e do desempenho a alcançar  
ii) Participa na definição de metas para monitorizar o seu desenvolvimento  
iii) Reflete sobre os resultados 
iv) Assume a responsabilidade de se desenvolver e alcançar o sucesso expectável. 

d) Na reinvenção das práticas, através da: 

i)  Diversificação de tarefas: situações em que o aluno demonstra o conhecimento em ação, múltiplas 
técnicas (inquérito, observação, análise de conteúdo, testagem) e instrumentos 

ii) Auto e heteroavaliação: processo partilhado e participado 
iii) Natureza da avaliação: formativa vs. sumativa, formal vs. informal, tradicional vs. pedagógica  

iv)  Integração de ensino-aprendizagem-avaliação: processo eminentemente pedagógico, visa a 
qualidade das aprendizagens e a adequação do ensino. 

 

CAPÍTULO 2 

Princípios 
 

A avaliação pedagógica ocorre essencialmente no contexto das salas de aula e é da exclusiva 
responsabilidade dos professores e das escolas. Os seguintes princípios podem contribuir para pensar a 
avaliação como processo eminentemente pedagógico e, naturalmente, para organizar as práticas tendo em 
vista a melhoria das aprendizagens de todos os alunos. 

a) Princípio da Transparência  

Tem de se assegurar sempre que os alunos:  

i) Compreendem os propósitos da avaliação, assim como a utilização que vai ser dada aos resultados da mesma;  
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ii)  Compreendem o que têm de aprender e o que é objeto de avaliação através dos vários 
procedimentos avaliativos;  

iii) Compreendem as diferenças entre o que se considera um bom e um fraco desempenho;  
iv) Compreendem a importância da autoavaliação para distinguirem entre um fraco e um bom 

desempenho e para compreenderem os esforços que têm de fazer para aprenderem;  
v) São avaliados através de avaliações de qualidade, que traduzem bem os seus conhecimentos e tudo 

aquilo que são capazes de fazer;  
vi) Tomam conhecimento dos resultados da avaliação através de processos de comunicação claros, 

facilmente compreensíveis e realmente úteis.  

Nestes termos, o Princípio da Transparência é fundamental para que os alunos possam ter acesso a uma 
avaliação que lhes dá confiança, pois passa a ser considerada como um processo que os ajuda a aprender. 

b) Princípio da Melhoria da Aprendizagem  

O fundamental propósito da avaliação não é atribuir classificações, mas sim apoiar os alunos nas suas 
aprendizagens, informando-os acerca da sua situação, do seu progresso, em relação aos conteúdos, às 
capacidades, às competências e desempenhos que têm de desenvolver. A avaliação tem de ser um processo 
eminentemente pedagógico ao serviço da aprendizagem e da sua melhoria. 

c) Princípio da Integração Curricular  

Torna-se necessário alinhar a avaliação com o currículo e com as metodologias e estratégias utilizadas para o 
desenvolver fazendo deste modo, sempre que possível, coincidir as tarefas de aprendizagem com as tarefas 
de avaliação e de ensino. Desta forma, a avaliação poderá assumir o seu papel regulador, contribuindo para 
que os alunos desenvolvam a sua autonomia e aprendam mais e com mais profundidade. 

d) Princípio da Positividade 

Trata-se de um princípio que reconhece a necessidade de desenvolver uma avaliação através da qual os 
alunos tenham plenas oportunidades para demonstrarem o que podem e sabem fazer. Isto passará pela 
diversificação dos processos de recolha da informação, indo além dos testes que, não poucas vezes, podem 
inibir os alunos de mostrar tudo o que já sabem e são capazes de fazer. Em suma, o desafio é propor tarefas 
aos alunos que lhes proporcionem reais oportunidades para que possam mostrar, tanto quanto possível, o 
que sabem e são capazes de fazer. 

e) Princípio da Diversificação 

O desenvolvimento das aprendizagens dos alunos está condicionado por um conjunto complexo e 
interdependente de fatores tais como: as suas capacidades intelectuais, os seus sistemas de conceções, as 
suas capacidades metacognitivas, as suas atitudes, desejos, persistência ou os contextos socioculturais em 
que se inserem. Para se poder recolher informação sobre todos estes fatores, torna-se necessário 
diversificar os métodos de recolha de informação e, tanto quanto possível, envolver outros intervenientes 
(e.g., encarregados de educação, outros docentes, alunos) e avaliar em diferentes momentos e contextos:  

i) A diversificação dos intervenientes no processo de avaliação justifica-se por razões tais como:  

ii) A complexidade da avaliação;  

iii) A necessidade de avaliar um amplo espetro de aprendizagens;  

iv) A necessidade crescente de se proceder a apreciações mais globais e transversais dos progressos 
experimentados pelos alunos;  

v) A emergência da avaliação formativa, orientada para melhorar as aprendizagens;  

vi) A necessidade de resolver os problemas de aprendizagem por meios pedagógicos em vez de por 
meios administrativos. 
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Utilizando esta forma de triangulação, procura-se assegurar que a avaliação produza um retrato mais 
nítido da realidade. 

 
 

CAPÍTULO 3 
 

Intervenientes 

1. Papel dos alunos: investir na aprendizagem e colaboração 
Das notas para - as competências duradouras.  

o Da passividade para a pro-ação.  

o Da dependência para a autonomia.  

o Da rotina para a inovação.  

o Do conhecido para o desconhecido.  

o Da uniformidade para a diferenciação.  

o Do isolado para o colaborativo.  

o Do individualismo para empatia.  

o Do fácil para o difícil.  

 
2. Papel dos professores: transformador  

 De ensinar - para descobrir.  

o Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos.   

o Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens.  

o Reajustar as práticas educativas, orientando-as para a promoção do sucesso educativo.  

o Utilizar uma variedade de estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação.   

 
3. Papel das famílias: colaborar  

o Participação ativa na vida da escola.  

o Parceria ativa com os professores.  

o Do conservadorismo para a abertura à inovação.  

o Das notas para as competências duradouras.  

o Da superproteção para a autonomia e responsabilidade.  
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CAPÍTULO 4 
 

Modalidades de avaliação 

Avaliação formativa 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, recorrendo a 
uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos de recolha de informação, adequados à 
diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 
A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação privilegiada e sis-
temática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de au-
torregulação das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de in-
formação dirigidos aos pais e encarregados de educação. A distribuição de feedback, nas suas mais variadas 
formas, frequências e distribuições, é um processo indispensável para que a avaliação se integre plenamen-
te no processo do ensino e aprendizagem.  

Na avaliação formativa e sumativa devem ser utilizados procedimentos e instrumentos diversificados e 
adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que 
variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos. 

A avaliação formativa baseia-se em três processos-chave:  

a) Clarificar o que os alunos devem aprender; 
b) Situar os alunos no seu processo aprendizagem;  
c) Definir o que os alunos precisam de fazer. 

 Avaliação sumativa  

A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos 
alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação. 
A avaliação sumativa dos alunos é feita em conselho de docentes/conselho de turma para atribuição das 
classificações qualitativas/quantitativas. 

Os alunos com medidas adicionais abrangidos pela alínea b) adaptações curriculares significativas, no 
âmbito do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 06 de julho, são avaliados de acordo com o definido no 
Relatório Técnico Pedagógico e Programa Educativo Individual. O desempenho dos alunos vai sendo 
descrito e registado, na escala mais adequada ao instrumento de avaliação utilizado: apreciação, 
percentagem, menção ou nível, por exemplo.  
 
1. Na Educação Pré-escolar, em conformidade com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar (ME / DGE, 2016) e os suportes legais relativos, os procedimentos de avaliação fundamentam-se 
nas observações das crianças através de instrumentos construídos e aprovados no Departamento da 
Educação Pré-Escolar (DEPE), com base na avaliação formativa, decorrendo os seguintes momentos 
formais de avaliação:  

a) No início do ano letivo, realização da avaliação diagnóstica de cada criança e do grupo, de acordo 
com a grelha construída e aprovada no DEPE; 

b) No final de cada período letivo, realização da avaliação de cada criança e comunicação dessa 
avaliação aos Pais/EE, de acordo com a grelha construída e aprovada no DEPE; 

c) No final do ano letivo, de acordo com a grelha construída e aprovada no DEPE: realização da 
avaliação global de cada criança e comunicação dessa avaliação aos Pais/EE. 
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Para as crianças que ingressam no 1.º CEB, entrega do PIC (Processo Individual da Criança), contendo o 
Registo de Avaliação do Processo de Desenvolvimento Educativo da Criança. 

2. No Ensino Básico a classificação atribuída em cada instrumento de avaliação deve atender ao seguinte: 

 Classificação ou menção da avaliação sumativa 

Percentagem Menção 

0% a 49% Insuficiente 

50% a 69% Suficiente 

70% a 89% Bom 

90% a 100% Muito Bom 

 
 

Deverá ser seguida a conversão, de percentagens para níveis, que consta da seguinte tabela. 

 
O número mínimo e a tipologia de processos de recolha de informação e instrumentos de avaliação formati-
va e sumativa, a aplicar em cada período letivo, é definido em sede de grupo disciplinar, salvaguardando-se 
as diferenças decorrentes de aplicação da diferenciação pedagógica.  

Qualquer trabalho realizado fora da sala de aula, em atividade extracurricular, que tenha relevância para a 
disciplina, pode ser considerado na avaliação de carácter formativo.  
Estas avaliações devem ter um registo escrito, com as menções ou classificações, e os resultados devem ser 
registados para conhecimento dos alunos e encarregados de educação.  

A informação resultante da avaliação sumativa, no 1.º ciclo, materializa-se na atribuição de uma menção 
qualitativa acompanhada de uma apreciação descritiva em todas as áreas curriculares. 

Nos 2.º e 3.º ciclos a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala numérica e 
poderá ser acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do aluno. 

A avaliação de final de período consiste na formulação de um juízo global sobre as aprendizagens realizadas 
pelos alunos, informando, no final de cada período escolar, alunos e encarregados de educação sobre o es-
tado de desenvolvimento das aprendizagens.  
 
Comunicação de resultados:  

A monitorização das aprendizagens dos alunos será efetuada ao longo do ano e comunicada através de:  

o Avaliações formativas ao longo de cada período com distribuição de feedback;  

o Menções ou classificações; 

o Avaliação intercalar; 

o Sínteses descritivas no final de cada período;  

o Classificação final em cada período. 

Percentagem 1.º CEB 2.º e 3.º CEB 

0% a 19% Insuficiente Nível 1 

20% a 49%  Nível 2 

50% a 69% Suficiente Nível 3 

70% a 89% Bom Nível 4 

90% a 100% Muito Bom Nível 5 
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CAPÍTULO 5 
 

Critérios de transição/retenção 
 
Nos anos não terminais de ciclo, no ensino básico, a decisão de transição para o ano de escolaridade 
seguinte reveste carácter pedagógico, sendo a retenção considerada excecional.  
A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor 
titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem que o aluno 
demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com 
sucesso os seus estudos. 
A decisão de não transição só deverá ser tomada, mediante a ponderação de indicadores de progresso do 
aluno e Perfis Gerais de Aprendizagem. 
 
No final de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 
condições:  

a) No 1.º ciclo, tiver obtido:  

i) Menção Insuficiente em Português ou PLNM ou PL2 e em Matemática;  
ii) Menção Insuficiente em Português ou Matemática e, cumulativamente, menção Insuficiente em 

duas das restantes disciplinas;  

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido:  

i) Classificação inferior a nível 3, nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática;  
ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

 
 

CAPÍTULO 6 
 

Procedimentos Gerais 

Em cada período letivo, é recolhida informação que permita situar o aluno em cada um dos domínios relati-
vos às Aprendizagens Essenciais e de acordo com as áreas de competência do Perfil dos Alunos.  

A informação deve ser recolhida através de instrumentos e procedimentos diversificados e adequados à 
especificidade do que se pretende avaliar, de acordo com as turmas/alunos.  
 
Para os três ciclos do ensino básico consideram-se processos de recolha de informação para fins avaliativos:   

o Trabalho de projeto interdisciplinar.   
o Registos de observação: intervenções orais e escritas.   
o Debates e/ou diálogo argumentativo.  
o Guiões de trabalho.  
o Trabalhos: pesquisa, individuais, grupo, projeto.  
o Atividades experimentais.  
o Construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos.  
o Elaboração de relatórios, apresentações, entrevistas, esquemas, mapas, plantas, notícias, panfletos, 

vídeos, cartazes.  
o Interpretação de peças vocais/instrumentais; Improvisação, obedecendo a padrões pré-definidos; 

Leitura rítmica ou melódica respeitando a notação e simbologia musical.  
o Provas de aptidão física.  
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o Questão Aula.  
o Atividades previstas no plano anual de atividades.  
o Testes de avaliação.  
o Portfólios de evidências de aprendizagem individual.   
o Construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos.  

 
Os alunos abrangidos pela alínea b) do ponto 4 do artº10º do DL 54/2018, de 6 de julho, serão avaliados de 
acordo com o definido no respetivo Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) e, quando aplicável, no Programa 
Educativo Individual (PEI).  

As percentagens, as menções qualitativas ou os níveis atribuídos correspondem a um determinado perfil de 
aprendizagens, definido em função dos Conhecimentos, Capacidades e Atitudes subjacentes às Aprendiza-
gens Essenciais e às áreas de competência do Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória e tendo 
em conta a ponderação relativa dos domínios das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina (Artº 18 da 
Portaria nº 223 – A/2018 de 3 de agosto). 
 

Perfis Gerais de Aprendizagem 

Nível 5 
Muito Bom 
90% a 100% 

Nível 4 
Bom 

70% a 
89% 

Nível 3 
Suficiente 
50% a 69% 

Nível 2 
Insufici-

ente 
20% a 
49% 

Nível 1 
Insuficiente 

0% a 19% 

Desempenho muito bom 
relativamente aos co-
nhecimentos, capacida-
des e atitudes previstos 
nos diferentes domínios 
constantes nas Aprendi-
zagens Essenciais e de 
acordo com as áreas de 
competência do Perfil 
dos Alunos  

 
 

Nível 
interca-

lar 
 
 
 

Desempenho suficiente 
relativamente aos conhe-
cimentos, capacidades e 
atitudes previstos nos di-
ferentes domínios cons-
tantes nas Aprendizagens 
Essenciais e de acordo 
com as áreas de compe-
tência do Perfil dos Alunos  

  
  

Nível 
interca-

lar 
  
  
  

Desempenho muito insu-
ficiente relativamente 
aos conhecimentos, ca-
pacidades e atitudes 
previstos nos diferentes 
domínios constantes nas 
Aprendizagens Essenciais 
e de acordo com as 
áreas de competência do 
Perfil dos Alunos   

 
A ponderação relativa de cada disciplina deve ser vista como um referencial para o Agrupamento, que de 
acordo com o Plano de Autonomia e Flexibilidade Curricular pode ser adaptada à especificidade das tur-
mas/alunos.  

 
CAPÍTULO 7 

 
Formas de participação dos alunos 

 
Na avaliação dos alunos deve ser privilegiada a autorregulação e autoavaliação, de forma a confrontar os 
alunos com o seu desempenho, os seus sucessos e os caminhos que necessitam percorrer. A efetiva 
participação dos alunos no âmbito de uma avaliação pedagógica deve ser: 

a) Contínua: se a avaliação formativa acompanha sistemática e continuamente os processos de 
aprendizagem, a participação dos alunos não pode ser ocasional e pontual. 
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b) Progressiva: neste aspeto, é preciso atender à ideia de que a participação dos alunos exige 
ponderação, consistência e gradualismo. 

c) Diferenciada: a promoção do envolvimento dos alunos na avaliação das suas aprendizagens deve 
considerar o princípio de que os alunos podem e devem participar de modos diferenciados e diversos. 

d) Criterial: a participação em processos de avaliação exige a partilha de referenciais de sucesso e de 
desempenho que clarifiquem para todos os intervenientes (professores, alunos e pares) as 
aprendizagens esperadas, bem como os critérios que explicitem a forma como devem ser adquiridas. 

 
Consideram-se estratégias de promoção de uma participação reflexiva: 

a) Clarificação dos objetivos de aprendizagem e dos critérios de sucesso; 

b) Diálogo efetivo na sala de aula e tarefas de aprendizagem que evidenciam a compreensão do aluno; 

c) Avaliação pelos pares: encarada de modo formativo, com o recurso a critérios de avaliação ou a 
rubricas, evitando as práticas classificatórias e normativas, a avaliação pelos pares é uma estratégia 
central na promoção da participação dos alunos. 

d) Autoavaliação: no quadro de uma avaliação formativa, a autoavaliação é uma das formas mais 
diretamente acessíveis de participação dos alunos nos processos de avaliação, correspondendo à 
concretização do desenvolvimento de competências de autonomia, reflexão e de autorregulação. 

e) Cabe aos grupos disciplinares promoverem as formas de participação dos alunos da forma que melhor 
promovam uma participação reflexiva e desenvolvam formas permanentes de mediação em que os 
alunos serão induzidos a pensar o seu desempenho e o desempenho dos seus pares numa dinâmica 
colaborativa, responsável e capaz de contribuir para a superação dos erros e das dificuldades. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A diretora deve garantir o acesso à informação e assegurar as condições de participação dos alunos 
e dos encarregados de educação, dos professores, e de outros profissionais intervenientes no 
processo, nos termos definidos no regulamento interno.  

 

 

Aprovação em Conselho Pedagógico, 7 de setembro de 2020 
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ANEXO 1 

Ponderação relativa dos domínios de cada disciplina 

1º ciclo 

Ponderação relativa dos domínios de cada disciplina de acordo com as áreas de competência do  
Perfil dos Alunos e das Aprendizagens Essenciais 

 

 
Área 

Disciplinar 
Domínios 1.º 2.º 3.º 4.º 

 

 
 
 
 

PORTUGUÊS 

Oralidade 40% 30% 30% 30% 
 

Leitura 25% 25% 25% 25% 
 

Escrita 20% 25% 25% 25% 
 

Educação Literária a) 
1
 a) a) a) 

 

Gramática 15% 20% 20% 20% 
 

  

 

 

MATEMÁTICA 

Números e operações 40% 40% 40% 40% 
 

Geometria e Medida 30% 30% 30% 30% 
 

Organização e Tratamento de Dados 30% 30% 30% 30% 
 

Resolução de Problemas, Raciocínio e Comunicação b)
2
 b) b) b) 

 

  

 

ESTUDO 

DO 

MEIO 

Sociedade (À descoberta de: si mesmo; dos outros e das 
Instituições; das inter-relações entre espaços) 

25% 25% 25% 25%  

Natureza (À descoberta do ambiente natural) 25% 25% 25% 25%  

Tecnologia (À descoberta dos materiais e objetos) 25% 25% 25% 25%  

Sociedade, Natureza e Tecnologia (Relação dos conhecimentos) 25% 25% 25% 25%  

EDUCAÇÃO/EXPRESSÃO 
 

 

 

FÍSICA/ 

Físico-motora 

Perícias e Manipulações 35% 35%    

Deslocamentos e Equilíbrios 30% 30%    

Ginástica   35% 35%  

Jogos 35% 35% 35% 35%  

Percursos na Natureza   30% 30%  

 
 

                                                      
1
 Educação Literária – domínio avaliado nos domínios Oralidade e Leitura e Escrita 

2
 Resolução de problemas, raciocínio e comunicação- capacidades transversais avaliadas em todos os domínios da matemática 
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ARTÍSTICA 
 

Dança 

Drama 

Música 

Artes visuais/ 

plástica 

Apropriação e Reflexão 30% 30% 30% 30%  

Interpretação e Comunicação 30% 30% 30% 30%  

Experimentação e Criação 40% 40% 40% 40%  

 
 

 

 

 

INGLÊS 

Compreensão oral   20% 15%  

Interação e Produção orais   25% 20%  

Compreensão escrita   15% 20%  

Interação e Produção escritas   20% 25%  

Domínio intercultural   10% 10%  

Domínio estratégico   10% 10%  

 
 

 

 

EMRC 

Religião e Experiência Religiosa  
Conceitos e procedimentos 

30% 30% 30% 30%  

Cultura e Visão Cristã da Vida 
Comunicação e participação 

35% 35% 35% 35%  

Ética e Moral 
Atitudes e Valores 

35% 35% 35% 35%  

 

 

 

 

 
 
 
 

2º ciclo 

Ponderação relativa dos domínios de cada disciplina de acordo com as áreas de competência do  
Perfil dos Alunos e das Aprendizagens Essenciais 

Área 
Disciplinar 

Domínios 
5.º 
ano 

6.º 
ano 

 

 

PORTUGÊS 

Oralidade - Compreensão do oral  
Oralidade - Expressão oral 

10% 10% 

10% 10% 

Leitura 20% 20% 

Gramática 20% 20% 

Educação Literária 20% 20% 

Escrita 20% 20% 
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INGLÊS 

Compreensão Oral/Listening; 20% 20% 

Leitura/Reading 20% 20% 

Léxico e Gramática/Lexis and Grammar 20% 20% 

Interação e Produção Oral/Spoken Interaction and Production 20% 20% 

Interação e Produção Escrita/ Written Interaction and Production 20% 20% 

Domínio Intercultural/Intercultural Domain* Transversal Transversal 

 

 

 
HISTORIA E 

GEOGRAFIA DE 
PORTUGAL 

Tratamento de informação/utilização de fontes 30% 30% 

Compreensão histórica 
-Temporalidade 
-Espacialidade 
-Contextualização 

 
40% 

 
40% 

Comunicação em História/relacionamento e autonomia 30% 30% 

 

 

MATEMÁTICA 

Números e Operações 

Geometria e Medida 

Álgebra  

O.T.D. 

Conceitos e procedimentos 60% 60% 

Raciocínio e Resolução de problemas 20% 20% 

Comunicação matemática 20% 20% 

 

 

CIENCIAS 
NATURAIS 

Terra no espaço 

Terra em transformação 

Sustentabilidade na Terra 

Viver melhor na Terra 

 Conceitos e procedimentos 60% 60% 

 Raciocínio e Resolução de problemas 15% 15% 

 Comunicação  10% 10% 

 Literacia Científica 15% 15% 

 

 

ED VISUAL 

Apropriação e reflexão 25% 25% 

Interpretação e comunicação 25% 25% 

Experimentação e criação 50% 50% 

 

 
 

EDUCAÇÃO 
 MUSICAL 

Apropriação e Reflexão 40% 40% 

Interpretação e Comunicação 40% 40% 

Experimentação e Criação 20% 20% 

 

 

EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGIA 

Processos tecnológicos 30% 30% 

Recursos e utilizações tecnológicas 40% 40% 

Tecnologia e sociedade 30% 30% 
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EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Conhecimentos 30% 30% 

Capacidades Físicas 70% 70% 

 

 
 
 

EMRC 

Religião e Experiência Religiosa  
Conceitos e procedimentos 

30 30  

Cultura e Visão Cristã da Vida 
Comunicação e participação 

35 35  

Ética e Moral 
Atitudes e Valores 

35 35  

 

 

CIDADANIA 

Desenvolvimento Sustentável  
Saúde 
Risco 
Educação Ambiental  
Sexualidade 

 Relacionamento Interpessoal 40% 40% 

 Autonomia 30% 30% 

 Comunicação 30% 30% 

 

TIC 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 10% 10%  

Investigar e pesquisar 10% 10%  

Comunicar e colaborar 10% 10%  

Criar e inovar  70% 70%  

 

 

 

 

3º ciclo 

Ponderação relativa dos domínios de cada disciplina de acordo com as áreas de competência do  
Perfil dos Alunos e das Aprendizagens Essenciais 

Área Disciplinar Domínios 
Ponderação 

7.º 8.º 9.º 

 

 

PORTUGUÊS 

Oralidade - Compreensão do oral 

Oralidade - Expressão oral 

10% 10% 10% 

10% 10% 10% 

Leitura 20% 20% 20% 

Educação Literária 20% 20% 20% 

Gramática 20% 20% 20% 

Escrita 20% 20% 20% 
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INGLÊS 

Compreensão Oral/Listening; 20% 20% 20% 

Leitura/Reading 20% 20% 20% 

Léxico e Gramática/Lexis and Grammar 20% 20% 20% 

Interação e Produção Oral/Spoken Interaction and Production 20% 20% 20% 

Interação e Produção Escrita/ Written Interaction and Production 20% 20% 20% 

Domínio Intercultural/Intercultural Domain* Transversal Transversal Transversal 

 

FRANCÊS 

Compreensão Oral  10% 10% 10% 

Interação e produção oral 15% 15% 15% 

Compreensão escrita 30% 30% 30% 

Produção escrita 20% 20% 20% 

Gramática 25% 25% 25% 

Domínio Intercultural Transversal Transversal Transversal 

 

ESPANHOL 

Compreensão do oral 17% 17% 17% 

Compreensão da escrita 17% 17% 17% 

Léxico e gramática 17% 17% 17% 

Produção/interação oral 17% 17% 17% 

Produção/interação escrita 17% 17% 17% 

Estratégias de comunicação e de aprendizagem 15% 15% 15% 

Interculturalidade Transversal Transversal Transversal 

 

HISTÓRIA 

Tratamento de informação/utilização de fontes 30% 30% 30% 
Compreensão histórica 

-Temporalidade 
-Espacialidade 
-Contextualização 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

Comunicação em História/relacionamento e autonomia 30% 30% 30% 

 

GEOGRAFIA 

Localizar e compreender os lugares e as regiões 40% 40% 40% 

Problematizar e debater as inter-relações entre os fenómenos e 
espaços geográficos 

35% 35% 35% 

Comunicar e participar 25% 25% 25% 

 

 

MATEMÁTICA 

Números e Operações 
Geometria e Medida 
Álgebra 
O.T.D. 

Conceitos e procedimentos 60% 60% 60% 

Raciocínio e Resolução de problemas 30% 30% 30% 

Comunicação matemática 10% 10% 10% 
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CIÊNCIAS NATURAIS 

Conceitos e procedimentos 60% 60% 60% 

Raciocínio e Resolução de problemas 15% 15% 15% 

Comunicação 10% 10% 10% 

Literacia Científica 15% 15% 15% 

 

FÍSICO-QUÍMICA 

 Conceitos e procedimentos 60% 60% 60% 

 Raciocínio e Resolução de problemas 15% 15% 15% 

 Comunicação  10% 10% 10% 

 Literacia Científica 15% 15% 15% 

 

 

ED VISUAL 

Apropriação e Reflexão  20% 20% 20% 

Interpretação e Comunicação  20% 20% 20% 

Experimentação e Criação  60% 60% 60% 

 

OFICINA DE ARTES 

Apropriação e Reflexão  20% 20% 20% 

Interpretação e Comunicação  20% 20% 20% 

Experimentação e Criação  60% 60% 60% 

 

 

ED FÍSICA 

Atividades de Expressão Motora 70% 70% 70% 

Aptidão física 15% 15% 15% 

Conhecimentos 15% 15% 15% 

 

EMRC 

Religião e Experiência Religiosa  
Conceitos e procedimentos 30% 30% 30% 

Cultura e Visão Cristã da Vida 
 Comunicação e participação 35% 35% 35% 

Ética e Moral 
Atitudes e Valores 35% 35% 35% 

 

CIDADANIA 

 Relacionamento Interpessoal 40% 40% 40% 

 Autonomia 30% 30% 30% 

 Comunicação 30% 30% 30% 

 

TIC 

Segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais 10% 10% 10% 

Investigar e pesquisar 10% 10% 10% 

Comunicar e colaborar 10% 10% 10% 

Criar e inovar  70% 70% 70% 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Linguagem e comunicação 25%* 

Psicomotricidade 25%* 

Perceção 25%* 

Aquisição e compreensão de conhecimentos 10%* 

Socio afetividade 15%* 

* Transversal a todos os anos de escolaridade 

 

 
ANEXO 2 

 

Gestão Curricular 
 

DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR (DAC)  

 Os DAC são áreas de confluência do trabalho interdisciplinar ou de integração curricular nas quais a escola con-
cretiza as suas opções curriculares, ou seja, diferentes possibilidades de organização e gestão, à disposição da 
escola, a implementar de acordo com as prioridades por ela definidas, decorrentes da apropriação do currículo e 
do exercício da sua autonomia, que permitem a consecução das áreas de competências do Perfil dos Alunos.   

Para a concretização do trabalho a realizar nestas oficinas, recomenda-se que seja escolhido um tema inte-
grador, suficientemente amplo para envolver todas as áreas disciplinares, cujo tratamento deverá permitir 
um maior desenvolvimento das competências-chave do perfil do aluno. As temáticas a escolher devem 
confluir na interseção das aprendizagens das diferentes disciplinas, explorar percursos pedagógico-
didáticos, em que se privilegia o trabalho prático e ou experimental e o desenvolvimento das capacidades 
de pesquisa, relação e análise, tendo por base, designadamente: 

 Os temas ou problemas abordados sob perspetivas disciplinares, numa abordagem interdisciplinar.   

 Os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e competências, na sua transversalida-
de e especificidade disciplinar.   

 Os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e de conhecimento, pre-
sentes em todas as disciplinas.   

Pretende-se com os DAC:  

 Consolidar, aprofundar e enriquecer as Aprendizagens Essenciais.  

 Valorizar as áreas de competências definidas no Perfil dos Alunos.  

 Desenvolver competências de pesquisa, avaliação, reflexão, mobilização crítica e autónoma de in-
formação, com vista à resolução de problemas e ao reforço da autoestima dos alunos.  

 Promover o exercício da cidadania ativa, de participação social em contextos de partilha e de cola-
boração e de confronto de ideias.  

 Implementar metodologias centradas no aluno, proporcionando situações de aprendizagens significativas.  

 Avaliar periodicamente a participação dos alunos nos Projetos de Domínios de Articulação Curricu-
lar em função dos instrumentos de avaliação aplicados em cada área curricular.  

 Promover metodologias de trabalho de projeto interdisciplinar, tornando as aprendizagens mais 
significativas, mais enriquecedoras e interativas, alicerçadas em motivações intrínsecas dos alunos e 
tornando-os mais críticos e criativos.  

As aprendizagens realizadas e as competências desenvolvidas nos DAC são avaliadas no âmbito das 
disciplinas envolvidas nos projetos. 
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ANEXO 3 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO (CD) 

De acordo com as orientações do documento Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a compo-
nente de CD deve ser um espaço curricular privilegiado para o desenvolvimento de aprendizagens com 
impacto tridimensional na atitude cívica individual (identidade cidadã, autonomia individual, direitos hu-
manos), no relacionamento interpessoal (comunicação e diálogo) e no relacionamento social e intercultu-
ral (democracia, desenvolvimento humano sustentável, globalização e interdependência).  

A componente de CD, em todos os níveis e ciclos de ensino, é objeto de avaliação, em conformidade com a 
sua presença nas matrizes curriculares-base e no quadro da legislação em vigor. Os critérios de avaliação, 
definidos pelo Conselho de Turma e pela escola, são validados pelo Conselho Pedagógico, devendo conside-
rar-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 disci-
plinas, 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.   

A componente de CD deve capacitar os alunos para o exercício de uma Cidadania Ativa, através da utilização 
de metodologias participativas e interventivas, que os desafie a encontrar soluções para um problema/tema 
em que considerem prioritário intervir, dando-lhes assim espaço de participação na sociedade.  

 
ANEXO 4 

CRITÉRIOS GLOBAIS DE PONDERAÇÃO DE TRANSIÇÃO OU RETENÇÃO NÃO INCRITOS  

NOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DAS DISCIPLINAS 

Na decisão de progressão / não progressão dos alunos, em anos não terminais de ciclo, deverão de 
ser ponderados os seguintes parâmetros: 

 Observação e cumprimento de todas as medidas que lhe foram aplicadas, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

 Participação do aluno nas atividades desenvolvidas ao nível da turma, ou grupo de alunos 
inscritas nas áreas de competências do PA; 

 Participação do aluno na melhoria das aprendizagens, bem como no seu processo de ensino-
aprendizagem; 

 Esforço evidenciado para ultrapassar as dificuldades cognitivas ou outras, e evolução verificada; 

 Participação do aluno na aprendizagem e desenvolvimento de competências pessoais, 
interpessoais e de intervenção social. 

 Demonstração de civismo: respeito pelos pares e membros da comunidade, pelos valores da 
sua comunidade e pela instituição. 

 Aquisição de algumas competências cognitivas; 

 Assiduidade e pontualidade; 

 Desenvolvimento da sua autonomia; 

 Nível etário.  
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ANEXO 5 

Sistema de avaliação pedagógica 
 

Recolha de 
Informação 

Quando 
Quais? 

Meios de recolha de informação 
instrumentos 

Quantos 
Instrumentos? 

 
 
 
 
 

Avaliação  
Formativa 

 
 
Pelo menos um 
processo  formal 
de recolha por 
cada domínio 
abordado, em cada 
período;3 
 
 

 Grelhas de auto e heteroava-
liação 

 

 Grelha de observação sis-
temática;  

 Grelhas criteriais ou Listas 
de verificação para: 

 
- Trabalho individual / grupo;  
- Trabalho de casa; pesquisa;  
- Testes; questões-aula; fichas de 
   trabalho;  
- Questionário; 
- Relatórios; resumos; sinopses ou 
   notas de leitura;  
- Apresentações orais;  interações  
   orais; debates;  
   (…) 
- Feedback 
 

 
 
 

No mínimo 3 
instrumentos 
diferentes por 

disciplina. 4 

 
 

Avaliação  
Sumativa 

 
Pelo menos uma 
observação/ classi-
ficação por domí-
nio e por período. 

 
 
Os propostos pelos grupos  
disciplinares 
 

Pelo menos 1 instru-
mento por disciplina 
(questão-aula; mini-
teste; apresentação 
oral;  teste e outros), a 
definir pelos grupos 
disciplinares. 
 

 
 
 
 

                                                      
3
 Respeitando a carga horária das diversas disciplinas. 

4
 Observação Individualizada /acompanhamento direto do desempenho de cada aluno da turma que pode ser feita na sala de aula ou fora dela. 

Através da observação conseguimos recolher um conjunto de informações mas também com comportamentos, atitudes e valores dos(as) alunos(as). 
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Processos de recolha de informação 

 
Processos de reco-
lha de informação  

 
Inquérito 

 
Observação 

 
Análise 

 
Testagem 

  
In

st
ru

m
e

n
to

s/
 p

ro
ce

d
im

e
n

to
s  

Entrevistas 
 
Questionários 

Grelhas de  
observação 

Listas de verificação 

Registos de  
incidentes críticos 

Fichas de  
observação  
individual 

Análise de conteúdo 

Grelhas de avaliação 

Listas de verificação 

Escalas de  
classificação 

Fichas de orientação 
de trabalhos 

Testes de aprovei-
tamento; 

questão-aula; 
Mini-testes;  
audiovisuais; 
Atividades de Ex-
pressão Plásti-
ca/Motora; 
Testes de aptidão 

  
Ti

p
o

 d
e 

in
fo

rm
aç

ão
 

 

 
 
 
Opiniões 
Perceções 
Atitudes  

 
Capacidades 
Conhecimento 
Atitudes 
Competências de 
trabalho 
Competências soci-
ais 

 
 

 
Conhecimentos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


