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Introdução 

 A avaliação constitui um processo regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos 

conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno.  

 A avaliação na Educação Pré- escolar é contextualizada, significativa e realizada ao longo do tempo, numa 

perspetiva formativa "… centrada no desenvolvimento do processo e nos progressos da aprendizagem de cada criança 

"(OCEPE, 2016,p.18). 

 No ensino básico, a evolução do processo educativo dos alunos assume uma lógica de ciclo, progredindo para o 

ciclo imediato o aluno que tenha adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades definidas para cada ciclo 

de ensino. 

 O presente documento tem como referencial os normativos legais em vigor, preconizados no Decreto-Lei 

n.º55/2018, de 6 de julho, e na Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

Domínios 
Descritores do Perfil dos 

Alunos 
Competências 

Instrumentos de 
Avaliação 

Tipologia de 
avaliação 

Cicl
o 

Ponderação 
(%) 

C
o

n
h

ec
im

en
to

s 
e 

C
ap

ac
id

ad
es

 Conhecedor/ Sabedor/ 
Informado/ Culto  
 
Cuidador de si e do outro 
Criativo 
 
Colaborador 
 
Comunicador/ 
Participativo 
 
Investigador/Indagador/ 
Questionador 
 
Autoavaliador 
 
Respeitador da diferença e 
do outro 
 
Responsável/ Autónomo 
 
Organizador/ 
Sistematizador 
 
Crítico/Analítico 

 Utiliza, aplica e domina diferentes linguagens e códigos. 

 Seleciona, analisa, produz, divulga e transforma conhecimento. 

 Colabora em diferentes contextos comunicativos. 

 Interpreta, planeia e conduz pesquisas. 

 Gere projetos e toma decisões. 

 Desenvolve processos conducentes à construção e produtos e 
conhecimento. 

 Observa, analisa e argumenta. 

 Prevê e avalia o impacto das suas decisões. 

 Compreende, executa e adequa o saber científico, técnico e tecnológico. 

 Desenvolve novas ideias e soluções. 

 Argumenta, negoceia e aceita diferentes pontos de vista. 

 Trabalha em equipa e comunica presencialmente e em rede. 

 Realiza atividades motoras e domina a capacidade percetivo-motora. 

 Provas de avaliação 

(teóricas, práticas e 

teórico-práticas, 

mini-testes, questões 

de aula) 

 Produtos finais dos 

trabalhos de 

pesquisa/projeto em 

diversos formatos  

 Grelhas de 

avaliação 

desempenho na aula 

(participação, 

empenho, 

comportamento, 

trabalho em equipa, 

oralidade)  

 Esboço dos 

trabalhos de 

pesquisa 

 Pósteres 

 Mapas de conceitos 

 Portefólios 

 Relatórios 

Provas de 
avaliação 

1º 0 a 70 

2º 0 a 70 

3º 0 a 70 

Outros elementos 
de avaliação 

1º 20 a 50 

2º 0 a 70 

3º 0 a 70 

Comunicações 
Orais 

1º 0 a 30 

2º 0 a 30 

3º 0 a 30 

A
ti

tu
d

es
 

 Faz autoanálise do seu desempenho para identificar pontos fortes e 
fracos e promove processos de autorregulação. 

 Estabelece objetivos e traça planos. 

 Consolida a aprofunda as competências que já possui. 

 Interage com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 Adota comportamentos de cooperação, partilha e colaboração, com 
responsabilidade. 

 Convoca conhecimentos. 

 Conhece e cumpre as regras de funcionamento da escola. 

 Adota comportamentos que promovem a saúde e o bem-estar. 

 Manifesta consciência e responsabilidade do ambiental e social. 

 Tem consciência de si próprio a nível emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral. 

Comportamento 
Persistência 

Empenho 
Cidadania 

Responsabilidade 
Assiduidade 
Participação 
Autonomia 

1º 20 a 50 

2º 15 a 50 

3º 15 a 50 
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Cidadania e Desenvolvimento 

1º 

Ciclo 

1º e 2º anos Como área de integração curricular transversal, contempla a avaliação das diferentes disciplinas. 

3º e 4º anos 
Domínio das Aprendizagens Domínio Comportamental 

50% 50% 

2º Ciclo 50% 50% 

3º Ciclo 50% 50% 

 

Tabela das menções qualitativas dos instrumentos de avaliação  

 As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes ao domínio dos conhecimentos e 

capacidades serão as seguintes: 

1.º CEB e alunos abrangidos por Medidas Adicionais (Dec.Lei nº54/2018 de 6 de julho) 

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

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
 

 
 

Condições/critérios de transição nos anos não terminais de ciclo 

 Nestes anos, a decisão de Transição de um aluno tem de ser tomada por maioria simples dos professores e deverá 

ter em consideração os "Fatores de Ponderação” abaixo discriminados, nas situações em que: 

No 1º ciclo: 

 o aluno não demonstrou ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para 

transitar para o ano de escolaridade seguinte; 

Nos 2º e 3º ciclos: 

 o aluno não demonstrou ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes em mais de 

duas disciplinas. 

2.º /3.º CEB 

Percentagem 0 % - 19% 20 % - 49 % 50 % - 69 % 70 % - 89 % 90 % - 100 % 

Menção 
Muito 

Insuficiente 
Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 
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Fatores de Ponderação 

 Nível obtido nas disciplinas de Português e Matemática;  

 Desempenho no Apoio ao Estudo, Complemento à Educação Artística (2º Ciclo), Oferta Complementar e nas Salas de 
Estudo;  

 Domínio do Português; 

 Desenvolvimento de competências no âmbito da Educação para a Cidadania;   

 Atitudes;  

 Participação nas atividades disciplinares; 

 Participação nas atividades de enriquecimento curricular;  

 Assiduidade; 

 Percurso escolar do aluno (desadequação entre a idade cronológica do aluno e o ano de escolaridade que frequenta; 
retenções ao longo do percurso escolar; retenção no ciclo de estudos que frequenta); 

 Grau de distanciamento entre as Aprendizagens Essenciais e as adquiridas;  

 Perspetiva evolutiva e benefícios do ponto de vista pedagógico de uma eventual progressão/retenção. 

 

Disposições Finais 

a) Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns no Agrupamento, sendo operacionalizados pelos 

docentes e ratificados em Conselho de Docentes/ Conselho de Turma.  

b) Os critérios específicos de avaliação a adotar por cada departamento constarão num documento próprio que, 

depois de aprovados em Conselho Pedagógico, ficarão disponíveis na Página da Internet do Agrupamento, 

podendo igualmente ser facultados aos Encarregados de Educação sempre que o solicitarem. 

c) No início do ano letivo, os critérios de avaliação deverão ser obrigatoriamente divulgados aos alunos pelos 

professores das diferentes disciplinas.   

 

 

 

 

Aprovado na reunião do Conselho Pedagógico de 2 de outubro de 2019. 

 

O Diretor, 

 

_______________________________________________ 

(Laureano Valente)  

 


