CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DE AGRUPAMENTO
Ano letivo 2018/2019

Introdução
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.
Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar
dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos,
bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
O conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de avaliação das
aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e sob proposta dos
departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em conta, designadamente: O Perfil dos
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; As Aprendizagens Essenciais; Os demais documentos
curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e
enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de António Correia de Oliveira apresenta esta
proposta que servirá de base para a elaboração da proposta dos critérios gerais de avaliação para o
Pré-escolar, 1º, 2º, 3º ciclos, e para as áreas curriculares e áreas disciplinares e departamentos
curriculares, nomeadamente na definição concreta dos pesos a atribuir a cada domínio a considerar,
tendo em atenção o perfil de aprendizagem traçado para cada ano e ciclo de escolaridade.
Após a aprovação, os Conselhos de Docentes/Conselhos de Turma devem garantir a aplicação dos
critérios, tendo em conta a realidade concreta de cada grupo/turma, as necessidades de cada aluno e
uma avaliação que se pretende justa, transparente, fundamentada e assente em instrumentos
diversificados.
Tendo por base a legislação aplicável no processo de avaliação dos alunos indicada no final deste
documento (ver anexo I.) referem-se alguns conceitos basilares no processo de avaliação e que se
enquadram na definição dos critérios gerais de avaliação:

I. Objeto da avaliação
1 — 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.
2 — 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.
3 — As informações obtidas em resultado da avaliação permitem ainda a revisão do processo de
ensino e de aprendizagem.
4 — 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.
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II. Intervenientes
Intervenientes e competências no processo de avaliação
1 — No processo de avaliação das aprendizagens são intervenientes, para além dos constantes no
artigo 15.º, os serviços e organismos do Ministério da Educação.
2 — Aos professores e outros profissionais intervenientes no processo de avaliação compete,
designadamente, através da modalidade de avaliação formativa, em harmonia com as orientações
definidas pelos órgãos com competências no domínio pedagógico-didático:
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;
b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das
aprendizagens;
c) Reajustar, quando necessário, as práticas educativas orientando -as para a promoção do sucesso
educativo.
3 — Para efeitos de acompanhamento e avaliação das aprendizagens, a responsabilidade, no 1.º
ciclo, é do professor titular de turma, em articulação com outros professores da turma, ouvido o
conselho de docentes, sendo, nos 2.º e 3.º ciclos, do conselho de turma, sob proposta dos professores
de cada disciplina e, em ambas as situações, dos órgãos de administração e gestão e de coordenação
e supervisão pedagógica da escola.
4 — Compete ao diretor, com base em dados regulares da avaliação das aprendizagens e noutros
elementos apresentados pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo diretor de turma, nos
restantes ciclos, bem como pela equipa multidisciplinar, prevista no Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas
adequadas às necessidades dos alunos.
5 — As respostas às necessidades dos alunos, enquanto medidas de promoção do sucesso
educativo, devem ser pedagogicamente alinhadas com evidências do desempenho, assumindo,
sempre que aplicável, um caráter transitório.
6 — O diretor deve ainda 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.
7 — Aos serviços e organismos do Ministério da Educação, especificamente no âmbito da avaliação
externa, compete providenciar atempadamente informação de qualidade decorrente do processo de
avaliação, de forma a contribuir para a melhoria das aprendizagens e para a promoção do sucesso
educativo.

III. Critérios de avaliação
1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do
processo de avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções
curriculares, e sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em conta,
designadamente:
a) O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
b) As Aprendizagens Essenciais;
c) Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da consolidação,
aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais.
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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 relativa que cada um dos domínios e
temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da
competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver.
4 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola.
5 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos intervenientes.

IV. Registo, circulação e análise da informação
1 — As informações relativas a cada aluno decorrentes das diferentes modalidades de avaliação
devem ser objeto de registo, nos termos a definir pelos órgãos de administração e gestão e de
coordenação e supervisão pedagógica da escola.
2 — Cabe ao diretor definir os procedimentos adequados para assegurar a circulação, em tempo útil,
da informação relativa aos resultados e desempenhos escolares, a fim de garantir as condições
necessárias para que os encarregados de educação e os alunos possam participar na definição das
medidas conducentes à melhoria das aprendizagens.
3 — A partir da informação individual sobre o desempenho dos alunos e da informação agregada,
nomeadamente dos relatórios de escola de provas de aferição (REPA), com resultados e outros dados
relevantes ao nível da turma e da escola, os professores e os demais intervenientes no processo de
ensino devem implementar rotinas de avaliação sobre as suas práticas pedagógicas, com vista à
consolidação ou reajustamento de estratégias que conduzam à melhoria das aprendizagens.
4 — A análise a que se refere o número anterior, para além dos indicadores de desempenho
disponíveis, deve ter em conta outros indicadores considerados relevantes, designadamente as taxas
de retenção e desistência, transição e conclusão, numa lógica de melhoria de prestação do serviço
educativo.
5 — No processo de análise da informação devem valorizar- se abordagens de complementaridade
entre os dados da avaliação interna e externa das aprendizagens que permitam uma leitura
abrangente do percurso de aprendizagem do aluno, designadamente no contexto específico da
escola.
6 — Do resultado da análise a que se refere o número anterior devem decorrer processos de
planificação das atividades curriculares e extracurriculares que, sustentados pelos dados disponíveis,
visem melhorar a qualidade das aprendizagens e a promoção do sucesso educativo.
7 — Os resultados do processo mencionado nos n.os 3, 4 e 5 são disponibilizados à comunidade
escolar pelos meios considerados adequados.

V. Avaliação interna
1 — A avaliação interna das aprendizagens compreende, de acordo com a finalidade que preside à
recolha de informação, as modalidades formativa e sumativa.
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2 — A avaliação interna das aprendizagens é da responsabilidade dos professores e dos órgãos de
administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola.
3 — Na avaliação interna são envolvidos os alunos, privilegiando-se um processo de autorregulação
das suas aprendizagens.

VI. Avaliação formativa
1 — A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de ensino
e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.
2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:
a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita
conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o ajustamento de
medidas e estratégias pedagógicas;
b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos em
que ocorrem;
c) A diversidade das formas de recolha de informação, recorrendo a uma variedade de procedimentos,
técnicas e instrumentos adequados às finalidades que lhes presidem, à diversidade das
aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem.
3 — Na análise da informação sobre as aprendizagens, com recurso à diversidade e adequação de
procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, devem ser prosseguidos objetivos de melhoria
da qualidade da informação a recolher.
4 — A melhoria da qualidade da informação recolhida exige a triangulação de estratégias, técnicas e
instrumentos, beneficiando com a intervenção de mais do que um avaliador.

VII. Avaliação sumativa
1 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos
alunos.
2 — A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período letivo, informar alunos e
encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens.
3 — Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do
aluno.
4 — A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, garantindo a
sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação referidos no artigo 18.º, compete:
a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma;
b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.
5 — A avaliação sumativa de disciplinas com organização de funcionamento diversa da anual
processa- se do seguinte modo:
a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do período de organização
adotado;
b) A classificação atribuída no final do período adotado fica registada em ata e está sujeita a
aprovação do conselho de turma de avaliação no final do ano letivo.
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6 — Na organização de funcionamento de disciplinas diversa da anual não pode resultar uma
diminuição do reporte aos alunos e encarregados de educação sobre a avaliação das aprendizagens,
devendo ser garantida, pelo menos, uma vez durante o período adotado e, no final do mesmo, uma
apreciação sobre a evolução das aprendizagens, incluindo as áreas a melhorar ou a consolidar,
sempre que aplicável, a incluir na ficha de registo de avaliação.
7 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela realização
das provas finais do ensino básico, nos termos dos artigos 28.º e 30.º
8 — A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final do ensino básico é a
classificação Atribuída no 3.º período do ano terminal em que são leccionadas.
9 — A avaliação sumativa pode processar- se ainda através da realização de provas de equivalência à
frequência, nos termos do artigo 24.

VIII. Expressão da avaliação sumativa
1 — No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa -se na
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em cada
disciplina, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das aprendizagens do
aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de
registo de avaliação. (ver: Tabela 1)
2 — Considerando a sua natureza instrumental, exceciona-se do disposto no número anterior
Tecnologias da Informação e Comunicação.
3 — No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no primeiro e
segundo períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva.
4 — Nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa -se
numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada
de uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a
melhorar ou a consolidar, a inscrever na ficha de registo de avaliação. (ver: Tabela 2)
5 — As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro das opções curriculares,
nomeadamente dos DAC, são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas.
6 — 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, por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno.
7 – A expressão dos resultados da avaliação dos alunos com a medida adicional, Adaptações
Curriculares Significativas, prevista na alínea b, ponto 4, artigo 10º do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de
julho, deve respeitar o programa educativo individual que contém a identificação e a operacionalização
das adaptações curriculares significativas e integra as competências e as aprendizagens a
desenvolver pelos alunos, a identificação das estratégias de ensino e das adaptações a efetuar no
processo de avaliação.
Avaliação sumativa

Menção Qualitativa

0-49

Insuficiente

50-69

Suficiente

70-89

Bom

90-100

Muito Bom

Tabela 1. Expressão da avaliação sumativa no 1.º ciclo do ensino básico.
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Avaliação sumativa

Menção Qualitativa

0-19

Fraco

20-49

Não Satisfaz

50-69

Satisfaz

70-89

Satisfaz Bastante

90-100

Excelente

Tabela 2. Expressão da avaliação sumativa nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

IX. Efeitos da avaliação sumativa
1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:
a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;
b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;
c) Renovação de matrícula;
d) Certificação de aprendizagens.
2 — Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do ensino
básico.

X. Produção de efeitos
1 — O presente regulamento dos critérios gerais de avaliação produz efeitos no ano letivo de: a)
2018/2019, no que respeita aos 1.º, 5.º e 7.º anos de escolaridade;
b) 2019/2020, no que respeita aos 2.º, 6.º e 8.º anos de escolaridade;
c) 2020/2021, no que respeita aos 3.º e 9.º anos de escolaridade;
d) 2021/2022, no que respeita ao 4.º ano de escolaridade.

XI. Opções curriculares estruturantes e o processo de avaliação
1. Conceção e operacionalização do currículo - No respeito pelos princípios, valores e áreas de
competências previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, a oferta de ensino
básico geral visa assegurar aos alunos uma formação geral, tendo em vista o prosseguimento de
estudos.
2. Matrizes curriculares-base - O currículo do ensino básico geral integra os planos curriculares
organizados nos termos previstos nas matrizes curriculares-base constantes nos anexos I a III ao
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
3. Gestão da carga horária inscrita nas matrizes curriculares-base – No desenvolvimento da
autonomia e flexibilidade curricular conferida às escolas, e considerando, entre outras, as prioridades
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e opções curriculares previstas no artigo 19.º do Decreto- Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as escolas
organizam as suas matrizes curriculares na unidade de tempo que considerem mais adequada.
4. Matriz curricular de escola – No âmbito do planeamento curricular ao nível da escola e da
turma, e considerando as decisões previstas no artigo anterior em sede de matriz curricular, no que
respeita ao ensino básico geral, cabe também à escola decidir, em conformidade com o previsto no
artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a forma como se configuram na matriz, sempre
que aplicável:
a) O Apoio ao Estudo;
b) O Complemento à Educação Artística;
c) A Oferta Complementar.

4.1. A Oferta Complementar, quando objeto de decisão da escola, pode ser lecionada, consoante
as suas características e a sua integração no currículo, em qualquer dos anos de escolaridade do
ciclo em que se integra.
4.2. Os documentos curriculares das disciplinas criadas no âmbito de Oferta Complementar
são aprovados pelo conselho pedagógico.
4.3. No quadro da definição da matriz curricular de escola ou da turma, cabe ainda à escola
decidir sobre a implementação:
a) Das opções curriculares adequadas ao seu projeto educativo;
b) De Cidadania e Desenvolvimento.

5. Domínios de autonomia curricular (DAC) - Os domínios de autonomia curricular (DAC)
constituem uma opção curricular de trabalho interdisciplinar e ou articulação curricular, cuja
planificação deve identificar as disciplinas envolvidas e a forma de organização.
O trabalho em DAC tem por base as Aprendizagens Essenciais com vista ao desenvolvimento das
áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Os DAC, numa interseção de aprendizagens de diferentes disciplinas, exploram 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:
a) Os temas ou problemas abordados sob perspetivas disciplinares, numa abordagem interdisciplinar;
b) Os conceitos, factos, relações, procedimentos, capacidades e competências, na sua
transversalidade e especificidade disciplinar;
c) Os géneros textuais associados à produção e transmissão de informação e de conhecimento,
presentes em todas as disciplinas.
6. Cidadania e Desenvolvimento — No quadro da Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania (ENEC), cabe à escola aprovar a sua estratégia de educação para a cidadania, de acordo
com o previsto no artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de julho.
7. Planeamento curricular - No âmbito das atribuições que lhe estão legalmente atribuídas,
compete aos órgãos de administração e gestão da escola a conceção e operacionalização do
planeamento curricular, designadamente no que respeita à decisão sobre as prioridades e opções
estruturantes de natureza curricular.
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7.1. Na concretização das opções curriculares estruturantes, do planeamento e organização das
atividades a desenvolver ao nível da turma ou grupo de alunos, com vista à prossecução das áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

XI. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e o processo de avaliação
A ação educativa é, pois, compreendida como uma ação formativa especializada, fundada no ensino,
que implica a adoção de princípios e estratégias pedagógicas e didáticas que visam a concretização
das aprendizagens. Trata-se de encontrar a melhor forma e os recursos mais eficazes para todos os
alunos aprenderem, isto é, para que se produza uma apropriação efetiva dos conhecimentos,
capacidades e atitudes que se trabalharam, em conjunto e individualmente, e que permitem
desenvolver as competências previstas no Perfil dos Alunos ao longo da escolaridade obrigatória.

1.

Implicações práticas

A assunção de princípios, valores e áreas de competências para o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória implica alterações de práticas pedagógicas e didáticas de forma a adequar a
globalidade da ação educativa às finalidades do perfil de competências dos alunos.
Apresentam-se, de seguida, um conjunto de ações relacionadas com a prática docente e que são
determinantes para o desenvolvimento do Perfil dos Alunos:
• abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e problemas presentes no
quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio sociocultural e geográfico em que se insere,
recorrendo a materiais e recursos diversificados;
• organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho
diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de aula ou fora dela, atividades de observação,
questionamento da realidade e integração de saberes;
• organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração e
troca de saberes, a tomada de consciência de si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra
ou extraescolares;
• organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação diversas e das tecnologias
da informação e comunicação;
• promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, atividades que permitam ao
aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, resolver problemas e tomar decisões com base em
valores;
• criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e responsavelmente;
• valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, incentivando a
intervenção positiva no meio escolar e na comunidade.
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2.
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória afirma-se, nestes pressupostos,
como documento de referência para a organização de todo o sistema educativo, contribuindo para a
convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento
curricular. No momento de equacionar e de fundamentar o que é relevante, adequado e exequível no
contexto dos diversos níveis de decisão, é possível e desejável encontrar neste perfil orientações
significativas. Constitui, assim, a matriz para decisões a adotar por gestores e atores educativos ao
nível dos organismos responsáveis pelas políticas educativas e dos estabelecimentos de ensino.

3.
Os princípios que orientam, justificam e dão sentido ao Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória:
A. Base humanista – A escola habilita os jovens com saberes e valores para a construção de uma
sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto
bem comum a preservar.
B. Saber – O saber está no centro do processo educativo. É responsabilidade da escola desenvolver
nos alunos a cultura científica que permite compreender, tomar decisões e intervir sobre as realidades
naturais e sociais no mundo. Toda a ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto.
C. Aprendizagem – As aprendizagens são essenciais no processo educativo. A ação educativa
promove intencionalmente o desenvolvimento da capacidade de aprender, base da educação e
formação ao longo da vida.
D. Inclusão – A escolaridade obrigatória é de e para todos, sendo promotora de equidade e
democracia. A escola contemporânea agrega uma diversidade de alunos tanto do ponto de vista
socioeconómico e cultural como do ponto de vista cognitivo e motivacional. Todos os alunos têm
direito ao acesso e à participação de modo pleno e efetivo em todos os contextos educativos.
E. Coerência e flexibilidade – Garantir o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no
seu processo de formação requer uma ação educativa coerente e flexível. É através da gestão flexível
do currículo e do trabalho conjunto dos professores e educadores sobre o currículo que é possível
explorar temas diferenciados, trazendo a realidade para o centro das aprendizagens visadas.
F. Adaptabilidade e ousadia – Educar no século XXI exige a perceção de que é fundamental
conseguir adaptar-se a novos contextos e novas estruturas, mobilizando as competências, mas
também estando preparado para atualizar conhecimento e desempenhar novas funções.
G. Sustentabilidade – A escola contribui para formar nos alunos a consciência de sustentabilidade,
um dos maiores desafios existenciais do mundo contemporâneo, que consiste no estabelecimento,
através da inovação política, ética e científica, de relações de sinergia e simbiose duradouras e
seguras entre os sistemas social, económico e tecnológico e o Sistema Terra, de cujo frágil e
complexo equilíbrio depende a continuidade histórica da civilização humana.
H. Estabilidade – Educar para um perfil de competências alargado requer tempo e persistência. O
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória permite fazer face à evolução em qualquer área
do saber e ter estabilidade para que o sistema se adeqúe e produza efeitos.
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4. VISÃO - A Visão de aluno integra desígnios que se complementam, se interpenetram e se
reforçam num modelo de escolaridade que visa a qualificação individual e a cidadania
democrática.
Pretende-se que o jovem, à saída da escolaridade obrigatória, seja um cidadão:
 munido de múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar criticamente a realidade,
avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia a
dia;


livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o rodeia;



capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida transformação;


que reconheça a importância e o desafio oferecidos conjuntamente pelas Artes, pelas
Humanidades e pela Ciência e a Tecnologia para a sustentabilidade social, cultural, económica e
ambiental de Portugal e do mundo;
 capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de trabalho colaborativo e
com capacidade de comunicação;
 apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do seu desenvolvimento
pessoal e da sua intervenção social;
 que conheça e respeite os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos,
garantias e liberdades em que esta assenta;
 que valorize o respeito pela dignidade humana, pelo exercício da cidadania plena, pela
solidariedade para com os outros, pela diversidade cultural e pelo debate democrático;


que rejeite todas as formas de discriminação e de exclusão social.

5. VALORES – Todas as crianças e jovens devem ser encorajados, nas atividades escolares, a
desenvolver e a pôr em prática os valores por que se deve pautar a cultura de escola, a seguir
enunciados.

Responsabilidade e integridade – Respeitar-se a si mesmo e aos outros; saber agir
eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; ponderar as ações próprias e
alheias em função do bem comum.
 Excelência e exigência – Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação; ser perseverante
perante as dificuldades; ter consciência de si e dos outros; ter sensibilidade e ser solidário para com
os outros.
 Curiosidade, reflexão e inovação – Querer aprender mais; desenvolver o pensamento reflexivo,
crítico e criativo; procurar novas soluções e aplicações.
 Cidadania e participação – Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de
acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a solução de conflitos em prol da
solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser interventivo, tomando a iniciativa e sendo
empreendedor.
 Liberdade – Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na democracia, na
cidadania, na equidade, no respeito mútuo, na livre escolha e no bem comum.
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6. ÁREAS DE COMPETÊNCIAS - As competências são combinações complexas de
conhecimentos, capacidades e atitudes, são centrais no perfil dos alunos, na escolaridade
obrigatória. A Figura 2 ilustra este conceito salientando a interligação das três dimensões.

As áreas de competências são complementares e a sua enumeração não pressupõe qualquer
hierarquia interna entre as mesmas. Nenhuma delas, por outro lado, corresponde a uma área
curricular específica, sendo que em cada área curricular estão necessariamente envolvidas múltiplas
competências, teóricas e práticas. Pressupõem o desenvolvimento de literacias múltiplas, tais como a
leitura e a escrita, a numeracia e a utilização das tecnologias de informação e comunicação, que são
alicerces para aprender e continuar a aprender ao longo da vida.
As áreas de competências consideradas são as que se apresentam de seguida:
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6.1. Linguagens e textos

As competências na área de Linguagens e textos remetem para a utilização eficaz dos códigos
que permitem exprimir e representar conhecimento em várias áreas do saber, conduzindo a
produtos linguísticos, musicais, artísticos, tecnológicos, matemáticos e científicos.
As competências associadas a Linguagens e textos implicam que os alunos sejam capazes de:
• utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados às línguas (língua materna e
línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à matemática e à ciência;
• aplicar estas linguagens de modo adequado aos diferentes contextos de comunicação, em
ambientes analógico e digital;
• dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas modalidades oral, escrita,
visual e multimodal.
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6.1.1. Descritores operativos
Os alunos usam linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar, recorrendo a gestos,
sons, palavras, números e imagens. Usam-nas para construir conhecimento, compartilhar sentidos
nas diferentes áreas do saber e exprimir mundividências.
Os alunos reconhecem e usam linguagens simbólicas como elementos representativos do real e do
imaginário, essenciais aos processos de expressão e comunicação em diferentes situações, pessoais,
sociais, de aprendizagem e pré-profissionais.
Os alunos dominam os códigos que os capacitam para a leitura e para a escrita (da língua materna e
de línguas estrangeiras). Compreendem, interpretam e expressam factos, opiniões, conceitos,
pensamentos e sentimentos, quer oralmente, quer por escrito, quer através de outras codificações.
Identificam, utilizam e criam diversos produtos linguísticos, literários, musicais, artísticos, tecnológicos,
matemáticos e científicos, reconhecendo os significados neles contidos e gerando novos sentidos.

6.2. Informação e comunicação
As competências na área de Informação e comunicação dizem respeito à seleção, análise,
produção e divulgação de produtos, de experiências e de conhecimento, em diferentes
formatos.
As competências associadas a Informação e comunicação implicam que os alunos sejam capazes de:
• utilizar e dominar instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e mobilizar
informação, de forma crítica e autónoma, verificando diferentes fontes documentais e a sua
credibilidade;
• transformar a informação em conhecimento;
• colaborar em diferentes contextos comunicativos, de forma adequada e segura, utilizando diferentes
tipos de ferramentas (analógicas e digitais), com base nas regras de conduta próprias de cada
ambiente.

6.2.1. Descritores operativos
Os alunos pesquisam sobre matérias escolares e temas do seu interesse. Recorrem à informação
disponível em fontes documentais físicas e digitais – em redes sociais, na Internet, nos media, livros,
revistas, jornais. Avaliam e validam a informação recolhida, cruzando diferentes fontes, para testar a
sua credibilidade. Organizam a informação recolhida de acordo com um plano, com vista à elaboração
e à apresentação de um novo produto ou experiência. Desenvolvem estes procedimentos de forma
crítica e autónoma.
Os alunos apresentam e explicam conceitos em grupos, apresentam ideias e projetos diante de
audiências reais, presencialmente ou a distância. Expõem o trabalho resultante das pesquisas feitas,
de acordo com os objetivos definidos, junto de diferentes públicos, concretizado em produtos
discursivos, textuais, audiovisuais e/ou multimédia, respeitando as regras próprias de cada ambiente.
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6.3. Raciocínio e resolução de problemas
As competências na área de Raciocínio dizem respeito aos processos lógicos que permitem
aceder à informação, interpretar experiências e produzir conhecimento. As competências na
área de Resolução de problemas dizem respeito aos processos de encontrar respostas para
uma nova situação, mobilizando o raciocínio com vista à tomada de decisão, à construção e
uso de estratégias e à eventual formulação de novas questões.
As competências associadas a Raciocínio e resolução de problemas implicam que os alunos sejam
capazes de:
• interpretar informação, planear e conduzir pesquisas;
• gerir projetos e tomar decisões para resolver problemas;
• desenvolver processos conducentes à construção de produtos e de conhecimento, usando recursos
diversificados.

6.3.1. Descritores operativos
Os alunos colocam e analisam questões a investigar, distinguindo o que se sabe do que se pretende
descobrir. Definem e executam estratégias adequadas para investigar e responder às questões
iniciais. Analisam criticamente as conclusões a que chegam, reformulando, se necessário, as
estratégias adotadas.
Os alunos generalizam as conclusões de uma pesquisa, criando modelos e produtos para representar
situações hipotéticas ou da vida real. Testam a consistência dos modelos, analisando diferentes
referenciais e condicionantes. Usam modelos para explicar um determinado sistema, para estudar os
efeitos das variáveis e para fazer previsões acerca do comportamento do sistema em estudo. Avaliam
diferentes produtos de acordo com critérios de qualidade e utilidade em diversos contextos
significativos.
6.4. Pensamento crítico e pensamento criativo
As competências na área de Pensamento crítico requerem observar, identificar, analisar e dar
sentido à informação, às experiências e às ideias e argumentar a partir de diferentes premissas
e variáveis. Exigem o desenho de algoritmos e de cenários que considerem várias opções,
assim como o estabelecimento de critérios de análise para tirar conclusões fundamentadas e
proceder à avaliação de resultados. O processo de construção do pensamento ou da ação pode
implicar a revisão do racional desenhado.
As competências na área de Pensamento criativo envolvem gerar e aplicar novas ideias em
contextos específicos, abordando as situações a partir de diferentes perspetivas, identificando
soluções alternativas e estabelecendo novos cenários.
As competências associadas a Pensamento crítico e pensamento criativo implicam que os alunos
sejam capazes de:
• pensar de modo abrangente e em profundidade, de forma lógica, observando, analisando
informação, experiências ou ideias, argumentando com recurso a critérios implícitos ou explícitos, com
vista à tomada de posição fundamentada;
• convocar diferentes conhecimentos, de matriz científica e humanística, utilizando diferentes
metodologias e ferramentas para pensarem criticamente;
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• prever e avaliar o impacto das suas decisões;
• desenvolver novas ideias e soluções, de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação
com outros ou da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendizagem.

6.4.1. Descritores operativos
Os alunos observam, analisam e discutem ideias, processos ou produtos centrando-se em evidências.
Usam critérios para apreciar essas ideias, processos ou produtos, construindo argumentos para a
fundamentação das tomadas de posição.
Os alunos concetualizam cenários de aplicação das suas ideias e testam e decidem sobre a sua
exequibilidade. Avaliam o impacto das decisões adotadas.
Os alunos desenvolvem ideias e projetos criativos com sentido no contexto a que dizem respeito,
recorrendo à imaginação, inventividade, desenvoltura e flexibilidade, e estão dispostos a assumir
riscos para imaginar além do conhecimento existente, com o objetivo de promover a criatividade e a
inovação.
6.5. Relacionamento interpessoal
As competências na área de Relacionamento interpessoal dizem respeito à interação com os
outros, que ocorre em diferentes contextos sociais e emocionais. Permitem reconhecer,
expressar e gerir emoções, construir relações, estabelecer objetivos e dar resposta a
necessidades pessoais e sociais.
As competências associadas a Relacionamento interpessoal implicam que os alunos sejam capazes
de:
• adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e competição;
• trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencialmente e em rede;
• interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e argumentar, negociar e aceitar diferentes
pontos de vista, desenvolvendo novas formas de estar, olhar e participar na sociedade.
6.5.1. Descritores operativos
Os alunos juntam esforços para atingir objetivos, valorizando a diversidade de perspetivas sobre as
questões em causa, tanto lado a lado como através de meios digitais. Desenvolvem e mantêm
relações diversas e positivas entre si e com os outros (comunidade, escola e família) em contextos de
colaboração, cooperação e interajuda.
Os alunos envolvem-se em conversas, trabalhos e experiências formais e informais: debatem,
negoceiam, acordam, colaboram. Aprendem a considerar diversas perspetivas e a construir
consensos. Relacionam-se em grupos lúdicos, desportivos, musicais, artísticos, literários, políticos e
outros, em espaços de discussão e partilha, presenciais ou a distância.
Os alunos resolvem problemas de natureza relacional de forma pacífica, com empatia e com sentido
crítico.
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6.6. Desenvolvimento pessoal e autonomia
As competências na área de Desenvolvimento pessoal e autonomia dizem respeito aos
processos através dos quais os alunos desenvolvem confiança em si próprios, motivação para
aprender, autorregulação, espírito de iniciativa e tomada de decisões fundamentadas,
aprendendo a integrar pensamento, emoção e comportamento, para uma autonomia crescente.
As competências associadas a Desenvolvimento pessoal e autonomia implicam que os alunos sejam
capazes de:
• estabelecer relações entre conhecimentos, emoções e comportamentos;
• identificar áreas de interesse e de necessidade de aquisição de novas competências;
• consolidar e aprofundar as competências que já possuem, numa perspetiva de aprendizagem ao
longo da vida;
• estabelecer objetivos, traçar planos e concretizar projetos, com sentido de responsabilidade e
autonomia.

6.6.1. Descritores operativos
Os alunos reconhecem os seus pontos fracos e fortes e consideram-nos como ativos em diferentes
aspetos da vida. Têm consciência da importância de crescerem e evoluírem. São capazes de
expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios mais eficazes para alcançarem os
seus objetivos.
Os alunos desenham, implementam e avaliam, com autonomia, estratégias para conseguir as metas e
desafios que estabelecem para si próprios. São confiantes, resilientes e persistentes, construindo
caminhos personalizados de aprendizagem de médio e longo prazo, com base nas suas vivências e
em liberdade.

6.7. Bem-estar, saúde e ambiente
As competências na área de Bem-estar, saúde e ambiente dizem respeito à promoção, criação e
transformação da qualidade de vida do indivíduo e da sociedade.
As competências associadas a Bem-estar, saúde e ambiente implicam que os alunos sejam capazes
de:
• adotar comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar, designadamente nos hábitos
quotidianos, na alimentação, nos consumos, na prática de exercício físico, na sexualidade e nas suas
relações com o ambiente e a sociedade;
• compreender os equilíbrios e as fragilidades do mundo natural na adoção de comportamentos que
respondam aos grandes desafios globais do ambiente;
• manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o
bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável.
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6.7.1. Descritores operativos
Os alunos são responsáveis e estão conscientes de que os seus atos e as suas decisões afetam a
sua saúde, o seu bem-estar e o ambiente. Assumem uma crescente responsabilidade para cuidarem
de si, dos outros e do ambiente e para se integrarem ativamente na sociedade.
Os alunos fazem escolhas que contribuem para a sua segurança e a das comunidades onde estão
inseridos. Estão conscientes da importância da construção de um futuro sustentável e envolvem-se
em projetos de cidadania ativa.

6.8. Sensibilidade estética e artística
As competências na área de Sensibilidade estética e artística dizem respeito a processos de
experimentação, de interpretação e de fruição de diferentes realidades culturais, para o
desenvolvimento da expressividade pessoal e social dos alunos. Compreendem o domínio de
processos técnicos e performativos envolvidos na criação artística, possibilitando o
desenvolvimento de critérios estéticos para o juízo crítico e para o gosto, numa vivência
cultural informada.
As competências associadas a Sensibilidade estética e artística implicam que os alunos sejam
capazes de:
• reconhecer as especificidades e as intencionalidades das diferentes manifestações culturais;
• experimentar processos próprios das diferentes formas de arte;
• apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes suportes tecnológicos, pelo contacto com
os diversos universos culturais;
• valorizar o papel das várias formas de expressão artística e do património material e imaterial na vida
e na cultura das comunidades.

6.8.1. Descritores operativos
Os alunos desenvolvem o sentido estético, mobilizando os processos de reflexão, comparação e
argumentação em relação às produções artísticas e tecnológicas, integradas nos contextos sociais,
geográficos, históricos e políticos.
Os alunos valorizam as manifestações culturais das comunidades e participam autonomamente em
atividades artísticas e culturais como público, criador ou intérprete, consciencializando-se das
possibilidades criativas.
Os alunos percebem o valor estético das experimentações e criações a partir de intencionalidades
artísticas e tecnológicas, mobilizando técnicas e recursos de acordo com diferentes finalidades e
contextos socioculturais.

6.9. Saber científico, técnico e tecnológico
As competências na área de Saber científico, técnico e tecnológico dizem respeito à
mobilização da compreensão de fenómenos científicos e técnicos e da sua aplicação para dar
resposta aos desejos e necessidades humanos, com consciência das consequências éticas,
sociais, económicas e ecológicas.
17

As competências associadas a Saber científico, técnico e tecnológico implicam que os alunos sejam
capazes de:
• compreender processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação
em fóruns de cidadania;
• manipular e manusear materiais e instrumentos diversificados para controlar, utilizar, transformar,
imaginar e criar produtos e sistemas;
• executar operações técnicas, segundo uma metodologia de trabalho adequada, para atingir um
objetivo ou chegar a uma decisão ou conclusão fundamentada, adequando os meios materiais e
técnicos à ideia ou intenção expressa;
• adequar a ação de transformação e criação de produtos aos diferentes contextos naturais,
tecnológicos e socioculturais, em atividades experimentais, projetos e aplicações práticas
desenvolvidos em ambientes físicos e digitais.

6.9.1. Descritores operativos
Os alunos compreendem processos e fenómenos científicos e tecnológicos, colocam questões,
procuram informação e aplicam conhecimentos adquiridos na tomada de decisão informada, entre as
opções possíveis.
Os alunos trabalham com recurso a materiais, instrumentos, ferramentas, máquinas e equipamentos
tecnológicos, relacionando conhecimentos técnicos, científicos e socioculturais.
Os alunos consolidam hábitos de planeamento das etapas do trabalho, identificando os requisitos
técnicos, condicionalismos e recursos para a concretização de projetos. Identificam necessidades e
oportunidades tecnológicas numa diversidade de propostas e fazem escolhas fundamentadas.

6.10. Consciência e domínio do corpo
As competências na área de Consciência e domínio do corpo dizem respeito à capacidade de o
aluno compreender o corpo como um sistema integrado e de o utilizar de forma ajustada aos
diferentes contextos.
As competências associadas a Consciência e domínio do corpo implicam que os alunos sejam
capazes de:
• realizar atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e manipulativas, integradas nas diferentes
circunstâncias vivenciadas na relação do seu próprio corpo com o espaço;
• dominar a capacidade percetivo-motora (imagem corporal, direcionalidade, afinamento percetivo e
estruturação espacial e temporal);
• ter consciência de si próprios a nível emocional, cognitivo, psicossocial, estético e moral por forma a
estabelecer consigo próprios e com os outros uma relação harmoniosa e salutar.
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6.10.1. Descritores operativos
Os alunos reconhecem a importância das atividades motoras para o seu desenvolvimento físico,
psicossocial, estético e emocional.
Os alunos realizam atividades não-locomotoras (posturais), locomotoras (transporte do corpo) e
manipulativas (controlo e transporte de objetos).
Os alunos aproveitam e exploram a oportunidade de realização de experiências motoras que,
independentemente do nível de habilidade de cada um, favorece aprendizagens globais e integradas.

XII.

Critérios Gerais de Avaliação de Agrupamento

1. Critérios gerais de avaliação da educação pré-escolar

Enquadramento Normativo
Entraram em vigor no ano letivo 2016/ 2017 as novas Orientações Curriculares para a Educação préescolar. Estas estão consagradas no Despacho nº 9180/ 2016 – Diário da República nº 137/ 2016,
série II de 2016-07-19.
De acordo com o referido documento “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da
ação para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução.
A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de
avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe
estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a
avaliação é suporte do planeamento”.

1.1. Intencionalidade educativa – construir e gerir o currículo
A ação profissional do/a educador/a “caracteriza-se por uma intencionalidade, que implica uma
reflexão sobre as finalidades e sentidos das suas práticas pedagógicas e os modos como organiza a
sua ação. Esta reflexão assenta num ciclo interativo - observar, planear, agir, avaliar - apoiado em
diferentes formas de registo e de documentação, que permitem ao/à educador/a tomar decisões sobre
a prática e adequá-la às características de cada criança, do grupo e do contexto social em que
trabalha”.

1.2. Observar registar e documentar- Valorizar formas de aprender e progressos da criança
“Considera-se que a 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. Refletir sobre esses progressos e o valor que
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atribui às experiências de aprendizagem das crianças permite ao/a educador/a tomar consciência das
conceções subjacentes à sua intervenção pedagógica e o modo como estas se concretizam na ação”.

1.3. Exigência de resposta a todas as crianças: Inclusão
“Todas as crianças, independentemente da sua nacionalidade, língua materna, cultura, religião, etnia,
orientação sexual de membro da família, das suas diferenças a nível cognitivo, motor ou sensorial,
etc., participam na vida do grupo, sendo a diversidade encarada como um meio privilegiado para
enriquecer as experiências e oportunidades de aprendizagem de cada criança. A inclusão de todas as
crianças implica a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas, que respondam às características
individuais de cada uma e atendam às suas diferenças, apoiando as suas aprendizagens e
progressos. Uma permanente intenção de melhoria dos ambientes inclusivos deve considerar o
planeamento e avaliação destes aspetos, com o contributo de todos os intervenientes”.
1.4. Critérios gerais de avaliação da educação Pré-escolar

Deste modo, podem considerar-se como dimensões fundamentais para avaliar o progresso das
aprendizagens das crianças as seguintes:
a) as áreas de conteúdo (OCEPE);
b) os domínios e subdomínios previstos nos objetivos desejáveis e esperáveis;
c) outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou plano de grupo e nas medidas adotadas
de educação inclusiva.

As aprendizagens a promover em cada Componente/ domínio e a sua distribuição por área de
conteúdo estão definidos no ANEXO II.

2. Critérios Gerais de Avaliação para o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

2.1.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.
2.1.1. Para que os critérios de avaliação possam traduzir a importância relativa que cada um
dos domínios e temas assumem nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no
que respeita à valorização integrada das referidas Áreas de competências, opta-se por
uma organização da sua distribuição em duas áreas:
a) Capacidades e Conhecimentos: Linguagens e textos; Informação e comunicação;
Raciocínio e resolução de problemas; Pensamento crítico e pensamento criativo; Saber
científico, técnico e tecnológico; Bem-estar, saúde e ambiente; Sensibilidade estética e
artística; Consciência e domínio do corpo.
b) Atitudes: Relacionamento interpessoal e Desenvolvimento pessoal e autonomia.
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2.2.

Às áreas designadas no ponto anterior aplicam-se, respetivamente, os seguintes intervalos
de ponderação:

a) entre 60% e 85%;
b) entre 40 e 15%.
2.2.1. Os descritores operativos de cada área estão definidos no ANEXO III.
2.2.2. A definição do valor a atribuir a cada área acima designada cabe a cada disciplina, área
disciplinar ou área curricular de acordo com a sua especificidade, tendo como
referência que deve traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas
assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização
da competência da oralidade, à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens
a desenvolver.

XIII.

Avaliação externa e certificação das aprendizagens

A presente redação relativa aos aspetos da avaliação que seguidamente se enumeram tem por base a
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto.

1. Provas de equivalência à frequência
1 — As provas de equivalência à frequência realizam-se a nível de escola nos anos terminais de cada
ciclo do ensino básico, em duas fases, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os
candidatos autopropostos, nos termos previstos no número seguinte.
2 — Consideram- se autopropostos os candidatos que se encontrem numa das seguintes situações:
a) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer escola;
b) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem qualquer ano de escolaridade dos 2.º ou 3.º
ciclos do ensino básico e tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período letivo;
c) Frequentem o 4.º ano de escolaridade, completem 14 anos até ao final do ano escolar e não
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final;
d) Frequentem o 6.º ano de escolaridade, completem 16 anos até ao final do ano escolar e não
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final;
e) Estejam no 9.º ano de escolaridade e não reúnam condições de admissão como alunos internos
para as provas finais do ensino básico da 1.ª fase, em resultado da avaliação sumativa interna final do
3.º período;
f) Tenham realizado na 1.ª fase provas finais do ensino básico na qualidade de alunos internos e não
tenham obtido aprovação na avaliação sumativa final, com a ponderação das classificações obtidas
nas provas finais realizadas;
g) Frequentem o 4.º ou o 6.º ano de escolaridade, completem, respetivamente, 14 ou 16 anos, até ao
final do ano escolar, e tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto nas alíneas a) ou b)
do n.º 4, do artigo 21.º do Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
h) Frequentem o 9.º ano de escolaridade e tenham ficado retidos por faltas, pela aplicação do previsto
na alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do mesmo Estatuto;
i) Pretendam concluir disciplinas da componente de formação artística especializada de um curso
artístico especializado cujo ano terminal frequentaram sem aprovação;
j) Não tendo estado matriculados, pretendam concluir disciplinas da componente de formação artística
especializada de um curso artístico especializado.
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3 — São ainda candidatos autopropostos os alunos matriculados no ensino individual e no ensino
doméstico.
4 — Nas disciplinas em que exista oferta de prova final do ensino básico, não há lugar à realização de
provas de equivalência à frequência.
5 — As provas de equivalência à frequência têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais
relativas aos ciclos em que se inscrevem, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
6 — Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação e em função de parâmetros
previamente definidos pelo conselho pedagógico, as provas podem ser constituídas pelas seguintes
componentes:
a) Escrita (E), que implica um registo escrito ou um registo bidimensional ou tridimensional e a
possível utilização de diferentes materiais;
b) Oral (O), que implica, com eventual recurso a um guião, a produção e interação oral na presença de
um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno;
c) Prática (P), que implica a realização de tarefas objeto de avaliação performativa, em situações de
organização individual ou em grupo, a manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, com
eventual produção escrita, que incide sobre o trabalho prático e ou experimental produzido, implicando
a presença de um júri e a utilização, por este, de um registo de observação do desempenho do aluno.
7 — As disciplinas de Português ou PLNM e de línguas estrangeiras integram uma componente oral.
8 — A identificação das disciplinas em que existem provas de equivalência à frequência, as
componentes que as constituem, bem como a escala de classificação e de conversão são as
constantes dos anexos IX a XII à presente portaria.
9 — Nas provas de equivalência à frequência constituídas por mais do que uma componente a
classificação da disciplina corresponde à média ponderada das classificações das componentes,
expressas na escala de 0 a 100.
10 — A classificação da prova de equivalência à frequência corresponde à classificação final de
disciplina.
11 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas de equivalência à frequência
são objeto de despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.
12 — As provas de equivalência à frequência realizam-se no período de tempo fixado no calendário de
provas e exames.

2. Provas de avaliação externa
1 — A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou
organismos do Ministério da Educação, compreende:
a) Provas de aferição;
b) Provas finais do ensino básico.
2 — Considerada a natureza das aprendizagens objeto de avaliação, as provas previstas no n.º 1
compreendem uma ou mais componentes das estabelecidas no n.º 6 do artigo anterior.
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3 — No âmbito da sua autonomia, compete aos órgãos de administração e gestão e de coordenação e
supervisão pedagógica da escola definir os procedimentos que permitam assegurar a
complementaridade entre a informação obtida através da avaliação externa e da avaliação interna das
aprendizagens, em harmonia com as finalidades definidas no diploma que estabelece o currículo dos
ensinos básico e secundário.
4 — As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são
considerados na classificação final da disciplina.
5 — As provas finais do ensino básico complementam o processo da avaliação sumativa final do 3.º
ciclo, sendo os resultados das mesmas considerados para o cálculo da classificação final de disciplina.
6 — As provas referidas no n.º 1 podem ser realizadas em suporte eletrónico, nos termos a definir por
despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.
7 — As provas de avaliação externa realizam -se nas datas previstas no despacho que determina o
calendário de provas e exames.

3. Provas de aferição
1 — As provas de aferição visam aferir o desenvolvimento do currículo no ensino básico e providenciar
informação regular ao sistema educativo, às escolas, aos alunos e encarregados de educação sobre o
desenvolvimento das aprendizagens.
2 — As provas de aferição asseguram a cobertura integral do currículo do ensino básico, podendo ser
adotado um referencial multidisciplinar, concretizado na conceção de provas de natureza híbrida, que
integram aprendizagens devárias disciplinas, e o recurso a instrumentos vocacionados para a
avaliação performativa.
3 — As provas de aferição realizam -se nos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade e são de aplicação
universal, para todos os alunos do ensino básico, numa única fase.
4 — O disposto no número anterior aplica -se também aos alunos que frequentam o ensino individual
e o ensino doméstico, nos termos da regulamentação própria.
5 — As provas de aferição abrangem:
a) No 2.º ano de escolaridade, Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística e
Educação Física;
b) Nos 5.º e 8.º anos de escolaridade, anualmente, Português ou Matemática e, rotativamente, uma
das outras disciplinas ou combinação de disciplinas.
6 — Nos 5.º e 8.º anos, sempre que exista prova de Português a oferta nacional inclui PL2.
7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5, podem ainda ser aplicadas provas de aferição, em áreas
específicas do currículo, a uma amostra de alunos, nos termos a regular por despacho do membro do
Governo responsável pela área da educação.
8 — A decisão de não realização das provas de aferição pelos alunos inseridos em outras ofertas
educativas e formativas do ensino básico, que não o ensino básico geral e o artístico especializado,
compete ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico fundamentado em razões de
organização curricular específica ou outras de caráter relevante.
9 — No caso dos alunos que frequentem a disciplina de PLNM, compete ao diretor a decisão de não
realização das provas de aferição, tendo em consideração o nível de proficiência linguística, mediante
parecer do conselho pedagógico devidamente fundamentado.
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10 — Cabe igualmente ao diretor, mediante parecer do conselho pedagógico e ouvidos os
encarregados de educação, decidir sobre a realização das provas de aferição pelos alunos abrangidos
por medidas adicionais, com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
11 — As provas têm como referencial base as Aprendizagens Essenciais relativas aos ciclos em que
se inscrevem, contemplando ainda a avaliação da capacidade de mobilização e integração dos
saberes disciplinares, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos
à Saída da Escolaridade Obrigatória.
12 — As provas de aferição são objeto de classificação por códigos, gerando uma descrição detalhada
da proficiência dos alunos nos diversos domínios, a partir de uma matriz qualitativa.
13 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de regulamento a
aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

4. Relatórios das provas de aferição
1 — Os resultados e desempenhos dos alunos e das escolas nas provas de aferição são inscritos no
RIPA e no REPA.
2 — O RIPA contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros
relevantes de cada uma das áreas disciplinares, disciplinas e domínios avaliados.
3 — O RIPA deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da avaliação
interna, pelo professor titular de turma no 1.º ciclo e pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos,
servindo de base à reformulação das metodologias e estratégias com vista ao desenvolvimento do
potencial de aprendizagem do aluno.
4 — O RIPA é apresentado ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial,
de forma a assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação
interna, seja possível promover a regulação das aprendizagens, a partir da concertação de estratégias
específicas.
5 — O REPA resulta de uma agregação da informação apresentada no RIPA e integra os diferentes
níveis de desagregação da informação, a nível nacional, por escola e por turma.
6 — O REPA, pela sua natureza descritiva e qualitativa, constitui instrumento de apoio à escola, no
delinear de estratégias de intervenção pedagógicas e didáticas, especialmente focadas na superação
das dificuldades diagnosticadas ao nível da turma.
7 — Cabe ao diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os procedimentos
adequados para assegurar que a análise e circulação da informação constante do RIPA e do REPA se
efetive em tempo útil.

5. Provas finais do ensino básico
1 — As provas finais do ensino básico realizam -se no 9.º ano de escolaridade, e destinam -se aos
alunos do ensino básico geral e dos cursos artísticos especializados.
2 — Excecionam-se do disposto no número anterior os alunos abrangidos por medidas adicionais,
com adaptações curriculares significativas, aplicadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de
julho.
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3 — Realizam, obrigatoriamente, as provas finais do ensino básico, no caso de pretenderem
prosseguir estudos no nível secundário em cursos científico- humanísticos, excluindo o ensino
recorrente, os alunos que se encontrem a frequentar outras ofertas educativas e formativas do ensino
básico.
4 — As provas finais do ensino básico têm como referencial de avaliação as Aprendizagens
Essenciais, com especial enfoque nas áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída
da Escolaridade Obrigatória.
5 — A identificação das disciplinas em que existem provas finais do ensino básico e as componentes
que as constituem são as constantes do anexo XIII à presente portaria, da qual faz parte integrante.
6 — As provas finais do ensino básico realizam- se em duas fases com uma única chamada, sendo a
1.ª fase obrigatória para todos os alunos, à exceção dos referidos nas alíneas e) e h) do n.º 1.
7 — A 2.ª fase de provas finais destina- se aos alunos que:
a) Faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados;
b) Não reúnam as condições de aprovação estabelecidas para o 3.º ciclo após a realização da 1.ª
fase;
c) Estejam nas condições referidas nas alíneas e) e h) do n.º1.
8 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas na qualidade de provas de
equivalência à frequência pelos alunos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, é considerada
como classificação final da respetiva disciplina.
9 — As provas finais do ensino básico são classificadas na escala percentual de 0 a 100, arredondada
às unidades, sendo a classificação final da prova convertida na escala de 1 a 5.
10 — As normas e os procedimentos relativos à realização das provas são objeto de regulamento a
aprovar por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

6. Condições especiais de realização de provas
Aos alunos abrangidos por medidas universais, seletivas ou adicionais, aplicadas no âmbito do
Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que realizam provas de aferição, provas finais do ensino
básico e provas de equivalência à frequência são garantidas, se necessário, adaptações no processo
de realização das mesmas.

7. Classificação final de disciplina
1 — Para os alunos que frequentam o 9.º ano do ensino básico geral e dos cursos artísticos
especializados, a classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais, realizadas na 1.ª
fase, é o resultado da média ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação
obtida na avaliação sumativa do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova
final, de acordo com a seguinte fórmula:
CFD = (7CIF + 3CP)/10 em que:
CFD = classificação final da disciplina;
CIF = classificação interna final;
CP = classificação da prova final.
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2 — A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais é considerada como classificação final da
respetiva disciplina, com exceção dos alunos incluídos na alínea a) do n.º 7 n.º 5.º.

8. Efeitos da avaliação sumativa
1 — A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:
a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;
b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;
c) Renovação de matrícula; d) Certificação de aprendizagens.
2 — Para os alunos do 9.º ano, a aprovação depende ainda dos resultados das provas do ensino
básico.

9. Condições de transição, de aprovação e de retenção.
1 — A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do
aluno, expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de
cada ano, e de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.
2 — A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a
retenção considerada excecional.
3 — A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em
que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas.
4 — Há lugar à retenção dos 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.
5 — 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, sem prejuízo do número seguinte.
6 — No final de cada um dos ciclos, após a formalização da avaliação sumativa, incluindo, sempre que
aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º ano, das provas finais do
ensino básico, 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.
7 — 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 implica a sua não aprovação neste ciclo.
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8 — As disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de Oferta Complementar, no ensino básico, bem
como o Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo, não são consideradas para efeitos de transição de ano e
aprovação de ciclo.
9 — No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto nos termos do disposto no n.º 4. 10
— Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por
decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.

10. Casos especiais de progressão
1 — Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de
maturidade poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, através de uma das seguintes
hipóteses ou de ambas:
a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano respetivo,
podendo completar o 1.º ciclo em três anos;
b) Transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, uma única vez, ao longo dos 2.º e 3.º
ciclos.
2 — Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter desenvolvido as
aprendizagens definidas para o final do respetivo ciclo poderá concluí-lo nos anos previstos para a sua
duração, através de uma progressão mais rápida, nos anos letivos subsequentes à retenção.
3 — Os casos especiais de progressão previstos nos números anteriores dependem de deliberação do
conselho pedagógico, sob proposta do professor titular de turma ou do conselho de turma, baseada
em registos de avaliação e de parecer de equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, no
caso das situações previstas no n.º 1, depois de obtida a concordância do encarregado de educação.
4 — A deliberação decorrente do previsto nos números anteriores não prejudica o cumprimento dos
restantes requisitos legalmente exigidos para a progressão de ciclo.

11. Situações especiais de classificação
1 — Se por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, ou por falta de assiduidade do aluno,
motivada por doença prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, não existirem
elementos de avaliação respeitantes ao 3.º período letivo, as classificações são atribuídas pelos
conselhos avaliação, tomando por referência, para atribuição da avaliação final, as menções ou
classificações obtidas no 2.º período letivo.
2 — Nas disciplinas sujeitas a provas do ensino básico é obrigatória a prestação de provas, salvo
quando a falta de elementos de avaliação nas referidas disciplinas for da exclusiva responsabilidade
da escola, sendo a situação objeto de análise casuística e sujeita a despacho do membro do Governo
responsável pela área da educação.
3 — Nos 2.º e 3.º anos de escolaridade do 1.º ciclo, sempre que o aluno frequentar as aulas apenas
durante um período letivo, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou impedimento
legal devidamente comprovados, compete ao professor titular de turma, ouvido o conselho de
docentes, a decisão acerca da transição do aluno.
4 — No 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que o aluno frequentar as
aulas apenas durante um período letivo, por falta de assiduidade motivada por doença prolongada ou
impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à realização de uma prova extraordinária de
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avaliação (PEA) em cada disciplina, exceto naquelas em que realizar, no 9.º ano, prova final do ensino
básico.
5 — A PEA deve ter como objeto as Aprendizagens Essenciais, com especial enfoque nas áreas de
competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, sendo os
procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os constantes do anexo XIV.
6 — Nos casos dos 2.º e 3.º ciclos, e para os efeitos previstos no n.º 4 do presente artigo a
classificação anual de frequência a atribuir a cada disciplina é a seguinte:
CAF = (CF + PEA)/2 em que:
CAF = classificação anual de frequência;
CF = classificação de frequência do período frequentado;
PEA = classificação da prova extraordinária de avaliação.
7 — No caso do 4.º ano de escolaridade, é atribuída uma menção qualitativa à PEA, a qual é
considerada pelo professor titular de turma para a atribuição da menção final da disciplina.
8 — No 9.º ano, nas disciplinas sujeitas a prova final do ensino básico, considera- se que a
classificação do período frequentado corresponde à classificação interna final, sendo a respetiva
classificação final de disciplina calculada de acordo com o previsto no n.º 1 do ponto 7.
9 — No caso previsto no número anterior, sempre que a classificação do período frequentado seja
inferior a nível 3, esta não é considerada para o cálculo da classificação final de disciplina,
correspondendo a classificação final de disciplina à classificação obtida na respetiva prova final do
ensino básico.
10 — No 3.º ciclo, sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas existirem
em qualquer disciplina não sujeita a prova final do ensino básico elementos de avaliação respeitantes
a um dos períodos letivos, o encarregado de educação do aluno pode optar entre:
a) Ser considerada como classificação anual de frequência a classificação obtida nesse período;
b) Não ser atribuída classificação anual de frequência nessa disciplina;
c) Realizar a PEA de acordo com os n.os 4 e 5.
11 — Sempre que, por ingresso tardio no sistema de ensino português, apenas existirem em qualquer
disciplina não sujeita a prova final do ensino básico elementos de avaliação respeitantes ao terceiro
período letivo, o professor titular, ouvido o conselho de docentes, no 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo, e o
conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, decide pela:
a) Retenção do aluno;
b) Atribuição de classificação e realização da PEA.
12 — As situações não previstas nos números anteriores são objeto de análise e parecer por parte da
Direção -Geral da Educação.

12. Conselhos de avaliação
1 — O conselho de docentes e o conselho de turma, para efeitos de avaliação dos alunos, são
constituídos, respetivamente, no 1.º ciclo, pelos professores titulares de turma e, nos 2.º e 3.º ciclos,
pelos professores da turma.
2 — Tendo em consideração a dimensão do agrupamento de escolas e o definido no RI para efeitos
de avaliação dos alunos, são constituídos, respetivamente, no 1.º ciclo:
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a) conselho de docentes do primeiro e segundo anos;
b) conselho de docentes do terceiro e quarto anos.
3 — O conselho de docentes emite parecer sobre a avaliação dos alunos apresentada pelo professor
titular de turma.
4 — Compete ao conselho de turma:
a) Apreciar a proposta de classificação apresentada por cada professor, tendo em conta as
informações que a suportam e a situação global do aluno;
b) Deliberar sobre a classificação final a atribuir em cada disciplina.
5 — O funcionamento dos conselhos de docentes e de turma obedece ao previsto no Código do
Procedimento Administrativo.
6 — Quando a reunião não se puder realizar, por falta de quórum ou por indisponibilidade de
elementos de avaliação, deve ser convocada nova reunião, no prazo máximo de 48 horas, para a qual
cada um dos docentes deve previamente disponibilizar, ao diretor da escola, os elementos de
avaliação de cada aluno.
7 — Nas situações previstas no número anterior, o coordenador do conselho de docentes, no 1.º ciclo,
e o diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, ou quem os substitua, apresentam aos respetivos conselhos
os elementos de avaliação previamente disponibilizados.
8 — O parecer e as deliberações das reuniões dos conselhos de avaliação devem resultar do
consenso dos professores que as integram.
9 — Nos conselhos de docentes e de turma podem intervir, sem direito a voto, outros professores ou
técnicos que participem no processo de ensino e aprendizagem, bem como outros elementos cuja
participação o conselho pedagógico considere conveniente.

13. Registo de menções e classificações
1 — Em todos os anos do 1.º ciclo, as menções qualitativas atribuídas no final de cada período letivo,
bem como as respetivas apreciações descritivas, são registadas nas fichas de registo de avaliação, a
que se refere o n.º 7 do ponto VIII (Tabela 1).
2 — Em todos os anos dos 2.º e 3.º ciclos, as classificações, no final de cada período letivo, são
registadas em pauta e nas fichas de registo de avaliação, em conformidade com n.º 7 do ponto VIII
(Tabela 2).
3 — As decisões do professor titular de turma, no 1.º ciclo, e as deliberações do conselho de turma,
nos 2.º e 3.º ciclos, são objeto de ratificação do diretor da escola.
4 — O diretor da escola deve garantir a verificação das pautas e da restante documentação relativa às
reuniões dos conselhos de docentes e conselhos de turma, assegurando-se da conformidade do
cumprimento das disposições em vigor, competindo-lhe desencadear os mecanismos necessários à
correção de eventuais irregularidades.
5 — As pautas, após a ratificação prevista no n.º 3, são afixadas em local apropriado no interior da
escola, nelas devendo constar a data da respetiva afixação.
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14. Revisão das decisões
1 — As decisões relativas à avaliação das aprendizagens no 3.º período podem ser objeto de pedido
de revisão dirigido pelo encarregado de educação, ou pelo aluno quando maior de idade, ao diretor da
escola, no prazo de três dias úteis a contar do dia útil seguinte à data de entrega das fichas de registo
de avaliação no 1.º ciclo ou da afixação das pautas nos 2.º e 3.º ciclos.
2- Os pedidos a que se refere o número anterior são apresentados em requerimento devidamente
fundamentado em razões de ordem técnica, pedagógica ou legal, dirigido ao diretor da escola,
devendo ser acompanhado dos documentos pertinentes para a fundamentação.
3 — Os requerimentos recebidos depois de expirado o prazo fixado no número anterior, bem como os
que não apresentem qualquer fundamentação são liminarmente indeferidos.
4 — No caso do 1.º ciclo, o diretor da escola convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do
requerimento, uma reunião com o professor titular de turma para apreciação do pedido de revisão,
podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório pormenorizado.
5 — Na apreciação do pedido de revisão a que se refere o número anterior, pode ser ouvido o
conselho de docentes.
6 — Nos 2.º e 3.º ciclos, o diretor da escola convoca, nos cinco dias úteis após a aceitação do
requerimento, uma reunião extraordinária do conselho de turma, que procede à apreciação do pedido
de revisão, podendo confirmar ou modificar a avaliação inicial, elaborando um relatório pormenorizado,
que deve integrar a ata da reunião.
7 — Sempre que o conselho de turma mantenha a sua deliberação, o processo aberto pelo pedido de
revisão pode ser enviado pelo diretor da escola ao conselho pedagógico para emissão de parecer
prévio à decisão final.
8 — Da decisão do diretor e respetiva fundamentação é dado conhecimento ao encarregado de
educação, através de carta registada com aviso de receção, no prazo máximo de 30 dias úteis,
contados a partir da data da receção do pedido de revisão.
9 — O encarregado de educação pode ainda, se assim o entender, no prazo de cinco dias úteis após
a data de receção da resposta ao pedido de revisão, interpor recurso hierárquico para o Diretor- Geral
dos Estabelecimentos Escolares, quando o mesmo for baseado em vício de forma existente no
processo.
10 — Da decisão do recurso hierárquico não cabe qualquer outra forma de impugnação administrativa.

15. Revisão de classificações das provas
As classificações referentes às provas de equivalência à frequência e às provas finais do ensino
básico são passíveis de impugnação administrativa nos termos previstos no regulamento a aprovar
por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.

Aprovados em Conselho Pedagógico.
Esposende, 14 de Novembro 2018.
O Presidente do Conselho Pedagógico
Albino Casado Neiva
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Anexo I: Referências legais que servem de base à elaboração deste documento*
Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. Regulamenta o decreto-lei n.º 55/2018 de 6 de julho, quanto às ofertas
educativas do ensino básico, designadamente o ensino básico geral e os cursos artísticos especializados. Em
concreto, materializa a execução dos princípios consagrados no decreto -lei, definindo as regras e
procedimentos inerentes à conceção e operacionalização do currículo daquelas ofertas educativas, bem
como da avaliação e certificação das aprendizagens, tendo em vista o Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória.
Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, Este decreto-lei estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário,
os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, 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.
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho. [Nees] Revoga O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. O presente
decreto-lei estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa
responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do
aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da comunidade educativa.
Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho de 2017. Homologa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória que se afirma como referencial para as decisões a adotar por decisores e atores educativos ao nível
dos estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos responsáveis pelas políticas educativas. Este
Perfil constitui-se como matriz comum para todas as escolas e ofertas educativas no âmbito da
escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na
avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem.
O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Documento divulgado pela Direção Geral da
Educação (Dgae), homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, afirma-se como referencial para as
decisões a adotar por decisores e atores educativos ao nível dos estabelecimentos de educação e ensino
e dos organismos responsáveis pelas políticas educativas, constituindo-se como matriz comum para todas as
escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, designadamente ao nível curricular, no
planeamento, na realização e na avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem.
Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho de 2018. Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 17.º do DecretoLei n.º 55/2018, de 6 de julho, foram homologadas as Aprendizagens Essenciais das componentes do
currículo e disciplinas inscritas nas matrizes curriculares-base dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
geral, constantes dos anexos I a III do Decreto- Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que se afirmam como referencial
de base às várias dimensões do desenvolvimento curricular: o planeamento e a realização do ensino e da
aprendizagem, bem como a avaliação interna e externa das aprendizagens dos alunos.
Despacho n.º 9180/2016, de 19 de junho. Aprova as Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar. Refere-se à avaliação: “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da acção para
adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A avaliação realizada
com as crianças é uma actividade educativa, constituindo também uma base de avaliação para o educador”.
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). Documento divulgado pela Direção Geral
da Educação (Dgae), aprovado pelo Despacho n.º 9180/2016, de 19 de junho, enuncia no seu preâmbulo “a
revisão das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, que agora se publica, resulta de um trabalho
de avaliação das necessidades de revisitar este documento, atualizando-o, beneficiando das cerca de duas
décadas de aplicação e da auscultação de muitas instituições e indivíduos”. Salienta mais também que “estas
Orientações Curriculares integram novas áreas como nucleares, em particular a Educação Física e a Educação
Artística, tornando claro que é proposto um caminho de desenvolvimento integral das crianças. De igual modo,
há uma preocupação acrescida com a transição para o primeiro ciclo, assumindo-se claramente que uma
educação pré-escolar de qualidade é um preditor de sucesso na escolaridade e na qualidade de vida dos jovens
e dos adultos”.
Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro – estabelece os direitos e os deveres do aluno dos ensinos básico e
secundário (Estatuto do Aluno).
*- Legislação disponível para consulta em http://www.dge.mec.pt.
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Anexo II
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Ano letivo 2018/2019
Avaliação diagnóstica
Avaliação contínua
Avaliação formativa (sem carater de classificação)
ÁREAS DE
COMPONENTES/
APRENDIZAGENS A PROMOVER
CONTEÚDO
DOMÍNIOS
 Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua
Construção da identiidentidade social e cultural, situando-as em relação às de outros.
dade e da autoestima
 Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural.
 Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bemestar.
Independência e
 Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e
autonomia
assumir responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos
outros.
Área de
 Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as
Formação
dificuldades e problemas que se lhe colocam.
Pessoal e
 Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de
Consciência de si como
Social
aprendizagem.
aprendente
 Cooperar com outros no processo de aprendizagem.
 Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa
atitude de partilha e de responsabilidade social.
 Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.
Convivência democrá Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que
tica e cidadania
se passa no mundo que a rodeia.
 Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural,
reconhecendo a necessidade da sua preservação.
 Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras.
 Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios
Domínio da Educação como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou
Física
num só pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar e rolar.
 Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar,
receber, pontapear, lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar.
Domínio da Educação Artística
 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de
experimentações e produções plásticas.
 Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na
produção e apreciação das suas produções como em imagens que
Subdomínio das Artes
observa.
Área de
Visuais

Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da
Expressão/
observação de várias modalidades expressivas (pintura, desenho,
Comunicaçã
escultura, fotografia, arquitetura vídeo, etc.), expressando a sua
o
opinião e leitura crítica.
 Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados
múltiplos em atividades de jogo dramático, situações imaginárias e
de recriação de experiências do quotidiano, individualmente e com
outros.
Subdomínio do Jogo  Inventar e representar personagens e situações , por iniciativa
Dramático/Teatro
própria e/ou a partir de diferentes propostas, diversificando as formas
de concretização.
 Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de
diferentes estilos e características verbalizando a sua opinião e
leitura crítica.
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 Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos
sonoros/música) quanto às suas características rítmicas, melódicas,
dinâmicas, tímbricas e formais.
 Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos
(com ou sem palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios,
Subdomínio da Música
lengalengas, adivinhas, etc.) e canções (de diferentes tonalidades,
modos, métricas, formas, géneros e estilos).
 Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes
estímulos e intenções utilizando diversos recursos sonoros (voz,
timbres corporais, instrumentos convencionais e não-convencionais).
 Valorizar a música como fator de identidade social e cultural.
 Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e
com os outros.
 Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes
situações.
Subdomínio da Dança
 Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que
experimenta e/ou observa.
 Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando linguagem
específica e adequada.
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita
 Compreender mensagens orais em situações diversas de
comunicação.
Comunicação Oral  Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar
eficazmente de modo adequado à situação (produção e
funcionalidade).
 Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que
constituem as palavras (Consciência Fonológica).
 Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra).
Consciência linguística
 Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente
corrigi-la, explicitando as razões dessa correção (Consciência
Sintática).
Funcionalidade da
 Identificar funções no uso da leitura e da escrita.
linguagem escrita e sua  Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas
utilização em contexto atividades, rotinas e interações com outros.
 Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras.
Identificação de
 Aperceber-se do sentido direcional da escrita.
convenções da escrita
 Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral.
 Compreender que a leitura e a escrita são atividades que
proporcionam prazer e satisfação.
Prazer e motivação  Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a
para ler e escrever
escrita associadas ao seu valor e importância.
 Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo
que em formas muito iniciais e não convencionais.
Domínio da Matemática
 Identificar quantidades através de diferentes formas de
representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números,
Números e Operações estimativa, etc.).
 Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas
quantidades, com recurso à adição e subtração.
 Recolher informação pertinente para dar resposta a questões
colocadas, recorrendo a metodologias adequadas (listagens,
Organização e
desenhos, etc.).
Tratamento de Dados  Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação
recolhida e interpretá-los de modo a dar resposta às questões
colocadas.
Geometria
 Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de
orientação.
Geometria e Medida  Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas
simples.
 Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e
não pode ser visto de uma determinada posição.
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 Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo
e referindo propriedades e identificando padrões, simetrias e
projeções.
Medida
 Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que
permitem compará-los e ordená-los.
 Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades
e questões do quotidiano.
 Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a
Interesse e Curiosidade sua importância e utilidade.
pela matemática
 Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver
problemas.
 Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia
Introdução à
científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses,
Metodologia
prever como encontrar respostas, experimentar e recolher
Científica
informação, organizar e analisar a informação para chegar a
conclusões e comunicá-las.
Conhecimento do mundo social
 Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos
do meio social próximo (ex. família, jardim de infância, amigos,
vizinhança). Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar
mapas simples.
 Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual,
compreendendo a influência que têm na sua vida.
 Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos
físicos, sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e
diferenças com outras comunidades.
 Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e
comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas
Área do
Abordagem às
culturais.
Conhecimen
Ciências

Conhecer e respeitar a diversidade cultural.
to do Mundo
Conhecimento do mundo físico e natural
 Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos
e identificar diferenças e semelhanças entre: animais e plantas.
 Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos
materiais (metais, plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as
suas propriedades com os objetos feitos a partir deles.
 Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e
transformações que observa no meio físico e natural.
 Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança.
 Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da
natureza e respeito pelo ambiente.
 Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as
suas funções e vantagens.
Mundo tecnológico e
 Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu
Utilização das
quotidiano, com cuidado e segurança.
Tecnologias
 Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece
e utiliza.
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Anexo III – Critérios Gerais de Avaliação de Agrupamento para 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
RACIOCÍNIO E
RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
PENSAMENTO
CRÍTICO E
PENSAMENTO
CRIATIVO
SABER CIENTÍFICO,
TÉCNICO E
TECNOLÓGICO
BEM-ESTAR, SAÚDE E
AMBIENTE

SENSIBILIDADE
ESTÉTICA E
ARTÍSTICA

CONSCIÊNCIA E
DOMÍNIO DO CORPO
RELACIONAMENTO
INTERPESSOAL

DESENVOLVIMENTO
PESSOAL E
AUTONOMIA

Conhecimentos e capacidades

LINGUAGENS E
TEXTOS

- Utiliza diferentes linguagens e símbolos associados às
línguas à literatura, à música, às artes, às tecnologias, à
matemática e à ciência.
- Aplica-as aos diferentes contextos de comunicação.
- Domina capacidades nucleares de compreensão e de
expressão nas modalidades oral, escrita, visual e multimodal.
-Domina instrumentos diversificados para pesquisar e mobiliza
a informação de forma crítica.
- Transforma a informação em conhecimento.
- Colabora em diferentes contextos comunicativos, de forma
adequada e segura.
- Interpreta, planeia e conduz pesquisas.
- Gere projetos e toma decisões para resolver problemas.
- Constrói produtos e conhecimento.
- Desenvolve processos de construção de produtos e de
conhecimento, usando recursos diversificados.
- Pensa de modo abrangente e em profundidade, de forma
lógica e com argumentação criteriosa com vista à tomada de
posição fundamentada.
- Convoca diferentes conhecimentos para pensarem
criticamente.
- Desenvolve novas ideias e soluções, de forma imaginativa e
inovadora, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de
aprendizagem.
- Compreende processos e fenómenos científicos que
permitam a tomada de decisão e a participação.
- Manipula e manuseia materiais e instrumentos diversificados
e executa operações técnicas, segundo uma metodologia.
- Adequa a ação de transformação e criação de produtos aos
diferentes contextos.
- Adota comportamentos que promovem a saúde, o bem-estar
e o respeito pelo ambiente.
- Compreende os equilíbrios e as fragilidades do mundo
natural e adota responsáveis.
- Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social.
- Reconhece as especificidades e as intencionalidades das
diferentes manifestações culturais;
- Experimenta processos próprios das diferentes formas de
arte e apreciar criticamente as realidades artísticas, em
diferentes suportes.
- Valoriza o papel das várias formas de expressão artística e
do património cultural das comunidades.
- Realiza atividades motoras, locomotoras, não-locomotoras e
manipulativas, integradas nas diferentes circunstâncias.
- Domina a capacidade percetivo-motora.
- Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo,
psicossocial, estético e moral, estabelecendo consigo próprio
e com os outros uma relação harmoniosa e salutar.
- Adequa comportamentos em diferentes contextos de
cooperação, partilha, colaboração e competição.
- Interage com tolerância, empatia e responsabilidade.
- Argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista.
- Relaciona conhecimentos, emoções e comportamentos.
- Identifica áreas de interesse e de necessidade de aquisição
de novas competências.
- Consolida e aprofunda competências.
- Estabelece objetivos, traçar planos e concretiza projetos.
- É responsável, confiante e autónomo.

Áreas

Atitudes

Áreas de
DESCRITORES OPERATIVOS
Competências

PONDER
AÇÃO

Perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório

80%

20%

EMRC, devido à sua especificidade: 45% para conhecimentos e capacidades; 55% para as atitudes.
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