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I. Introdução 

 
O Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho estabelece os princípios orientadores da organização e da 

gestão do currículo do ensino básico, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e 

das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de desenvolvimento do 

currículo, entendido como um conjunto de aprendizagens a desenvolver pelos alunos de 

acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 

Estabelece, ainda, que as estratégias de concretização e desenvolvimento do 

currículo são objeto de planos de atividades, integrados no respetivo projeto educativo, 

adaptados às características das turmas, através de programas próprios, a 

desenvolver pelos professores titulares de turma, em articulação com o conselho de 

docentes, ou pelo conselho de turma, consoante os ciclos. 

 

Ora, é com base nestes planos de atividades, concebidos e aprovados, pelo Conselho 

Pedagógico deste agrupamento de escolas, através das propostas e sugestões de todas as 

estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica do mesmo agrupamento e da 

Comunidade Escolar que se desenvolve todo o processo ensino-aprendizagem dos alunos. 

 

Consagra-se também, no referido Diploma, e assume-se nos diversos planos 

curriculares (agrupamento/escola/turma), a Educação para a Cidadania, a valorização da 

Língua e cultura Portuguesa, bem como a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Estabelece-se o princípio da integração do currículo e da avaliação; 

define-se a AVALIAÇÃO um processo regulador do ensino, orientador do percurso 

escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas 

pelo aluno. 

 

A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos 

conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do 

grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de 

ensino básico. 

 

A verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos 

deve ser utilizada por professores e alunos para, em conjunto, melhorar o ensino e suprir as 

dificuldades de aprendizagem. 
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A avaliação tem ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos 

e reajustar o ensino das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados. 

 

Na avaliação dos alunos intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular 

responsabilidade neste processo o professor titular de turma, no 1.º ciclo, e nos 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico, os professores que integram o conselho de turma, sem prejuízo da 

intervenção de alunos e encarregados de educação. 

 

Em todo caso, o regime de avaliação é regulado por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da educação, em função dos níveis e ciclos de ensino e da natureza 

dos cursos de nível secundário de educação. 

 

Nesta conformidade, o Decreto-lei n.º 139/2012, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho estabelece que a avaliação da aprendizagem compreende as 

modalidades de avaliação diagnóstica, de avaliação formativa e de avaliação 

sumativa. 

 

A avaliação diagnóstica realiza -se no início de cada ano de escolaridade ou sempre 

que seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 

A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter 

informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de 

processos e estratégias. 

 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a 

aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação, e 

inclui: 

 

a) A avaliação sumativa interna, da responsabilidade dos professores e dos órgãos 

de gestão e administração do agrupamento; 

 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito e que se consubstancia na 
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realização de provas finais de ciclo a Português e Matemática no 4.º, 6.º e 9.º anos 

de escolaridade. 

 

A evolução do processo educativo dos alunos no ensino básico 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. 

 

A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a 

orientação escolar e vocacional e o reajustamento de estratégias de ensino. 

 

A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos 

alunos e à aprendizagem a desenvolver. 

 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão, 

retenção ou reorientação do percurso educativo do aluno. 

 

Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as 

capacidades definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de 

turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º 

ciclos, deve propor as medidas necessárias para colmatar as deficiências detetadas 

no percurso escolar do aluno, designadamente, nos 1.º e 2.º ciclos, o eventual 

prolongamento do calendário escolar para esses alunos. 

 

Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não 

terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para esse ano de 

escolaridade, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o 

conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção 

do aluno no mesmo ano de escolaridade. 

 

Esta excecionalidade não se aplica ao 1.º ano de escolaridade, pelo que neste ano não 

há lugar a retenções. 

 

Em todo caso, verificando-se a retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º 

ciclo, e ao conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, identificar os conhecimentos não 

adquiridos e as capacidades não desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser 

tomadas em consideração na elaboração do plano da turma em que o referido aluno 

venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 
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A disciplina de Educação Moral e Religiosa e a educação, cidadania e civismo (oferta 

complementar) não é considerada para efeitos de progressão dos alunos. 

 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a 

aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação e 

inclui: 

 

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; 

 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de 

provas finais nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, as quais incidem, respetivamente, 

sobre os conteúdos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, Matemática e na 

disciplina de PLNM. 

 

No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna 

materializa-se de forma descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção das 

disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática no 4.º ano de escolaridade, a 

qual se expressa numa escala de 1 a 5. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa 

escala de 1 a 5, em todas as disciplinas. 

 

Nos cursos vocacionais a avaliação será modular, devendo seguir a escala de 0 a 20. 

Quando, em sequência da aplicação das medidas previstas, houver lugar ao 

prolongamento da duração do ano letivo pode o aluno aceder à 2.ª fase das provas 

finais respetivas. 

 

Aos alunos que concluam com aproveitamento o ensino básico é passado o diploma do 

ensino básico pelo órgão de administração e gestão do agrupamento. 

 

A requerimento dos interessados, devem, ainda, ser emitidas pelo órgão de 

administração e gestão do agrupamento, em qualquer momento do percurso escolar do 

aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem discriminar as disciplinas 

concluídas e os respetivos resultados de avaliação. 
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As principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens 

no ensino básico estão, assim, consagradas no Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, e é complementado pelo Despacho 

Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro que aprova as medidas de 

desenvolvimento das referidas disposições e estabelece os princípios e os 

procedimentos a observar na avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e 

das capacidades desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, nos estabelecimentos de 

ensino público, particular e cooperativo, bem como os seus efeitos. 

 

Assim, em conformidade com o consignado no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, 

de 6 de dezembro, o Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Professor Abel 

Salazar - Ronfe, em reunião do referido Conselho, realizada nos dia 6 de setembro de 2013, 

sob proposta das diferentes estruturas de orientação educativa e de supervisão pedagógica 

decidiu aprovar, como referentes comuns, no interior de cada estabelecimento de ensino 

do agrupamento, a serem operacionalizados pelos educadores, professores titulares de turma 

e respetivos Conselhos de Docentes/Ano no 1.º Ciclo e pelo Conselhos de Turma, no 2.º e 3.º 

ciclo, no âmbito dos respetivos Planos Curriculares de Turma, os seguintes de Critérios 

de Avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade: 

 

Clarifica-se que a avaliação, em todos os ciclos e anos de escolaridade, incidirá sobre 

os conteúdos definidos nos programas e tem como referência as metas curriculares em vigor 

para as diversas áreas disciplinares e não disciplinares no 1.º ciclo e disciplinas nos 2.º e 3.º 

ciclo, e respetivos anos de escolaridade, considerando a concretização das mesmas 

no plano curricular do agrupamento e nos diversos planos curriculares de turma; 

 

A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou 

de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da 

compreensão e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação, constitui objeto de avaliação em todas as áreas disciplinares e 

disciplinas, constituem objeto de avaliação em todas as áreas curriculares e disciplinas. 

 

II. ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO  

 

A avaliação dos alunos dos 3 ciclos de ensino que integram este agrupamento de 

escolas e de resto de todos os alunos do ensino básico, como referimos, tem o seu 

enquadramento no Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 

91/2013, de 10 de julho, e regula-se pelos Despacho Normativo n.º 24-A/2012 de 6 de 

dezembro, e que estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação e 
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certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos 

alunos do ensino básico, bem como os seus efeitos. Define, ainda, no âmbito da avaliação 

sumativa interna, princípios de atuação e normas orientadoras para a promoção de medidas de 

sucesso escolar como estratégia de intervenção com vista à promoção das aprendizagens e do 

sucesso educativo dos alunos do ensino básico. 

 

Para além disso, a avaliação dos alunos dos cursos vocacionais (CV) far-se-á nos termos do 

estabelecido da Portaria n.º 29-A/2012, de 26 de setembro, com as necessárias adaptações 

aos despachos que regulamentam a avaliação do ensino básico. 

 

A avaliação na educação Pré-escolar é definida e regulada pelas Decreto-Lei n.º 241/2001, 

de 30 de agosto, Circulares n.º 4/DGIDC/2011 e n.º 17/DSDC/DEPEB/2007. 

 

Com efeito, são estes diploma que definem o âmbito, as finalidades, objeto, princípios 

e intervenientes da avaliação, bem como os critérios de avaliação, quer no contexto da 

avaliação diagnóstica e avaliação formativa, quer no contexto da avaliação sumativa, 

interna e avaliação sumativa externa, efeitos da avaliação, revisão de resultados, 

condições especiais e certificação, já amplamente analisados e operacionalizados pelas 

diferentes estruturas de orientação educativa e supervisão pedagógica e que se 

consubstanciaram, nos termos do Artigo 4.º do Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 

de dezembro, e demais legislação regulamentadora das ofertas educativas neste 

agrupamento de escolas, na definição de Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento 

como referenciais comuns a operacionalizar pelo professor titular de turma no 1.º ciclo, 

Conselhos de Anos, e pelos Conselhos de turma nos 2.º e 3.º ciclos, no âmbito dos planos 

curriculares de turma e equipas de articulação pedagógica. 

 

Em todo caso, nos termos do mesmo ponto do Despacho Normativo supracitado, até ao início 

de cada ano letivo, compete ao Conselho Pedagógico, obviamente, mediante propostas das 

diferentes estruturas de orientação educativa, e de acordo com as orientações do currículo e 

outras orientações gerais do Ministério da Educação e Ciência, definir os critérios de avaliação 

para cada ciclo e ano de escolaridade.  

 

O órgão de direção da escola garante a divulgação dos critérios referidos nos números 

anteriores junto dos diversos intervenientes, através da sua disponibilização em suporte de papel 

e divulgação na página eletrónica do agrupamento (http://www.aepas.org). 

 

http://www.aepas.org/
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Importa por isso, na definição destes critérios, ter presente o que é avaliação nas suas 

finalidades, objeto e intervenientes em cada um dos ciclos de ensino ou oferta, por nível, ano, 

ciclo de ensino e oferta formativa. 

 

1. No que respeita à Educação Pré-escolar, importa reconhecer que a avaliação das 

aprendizagens do desenvolvimento de cada criança é uma tarefa complexa e, seguramente, 

uma das mais importantes no processo educativo.  

 

A regulação dos processos de ensino-aprendizagem implica a recolha e a análise do 

máximo de informação sobre as situações pedagógicas e os intervenientes envolvidos, no sentido 

de tomar decisões que potenciem a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. 

 

A avaliação na educação pré-escolar é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa, que implica procedimentos adequados à especificidade deste nível de educação. 

Baseada num processo contínuo de análise, que sustenta a adequação do processo 

educativo às necessidades de cada criança e do grupo, a avaliação neste nível educativo 

assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um processo contínuo, pressupõe 

uma tomada de consciência da ação que assenta nos seguintes princípios: 

 

Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do currículo definidos nas 

“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”; 

 

Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo persificados; 

 

Caráter marcadamente formativo da avaliação; 

 

Valorização dos progressos da criança. 

 

Planear e avaliar com as crianças constituem atividades educativas integradas no currículo 

da educação pré-escolar, que permitem ao educador de infância, por um lado, observar o 

progresso das aprendizagens das crianças e, por outro lado, adequar o processo educativo às 

necessidades da cada criança e do grupo.   

 

Tudo isto está claramente estabelecido nas circulares suprarreferidas, e constam do 

documento “Procedimentos e Práticas Organizativas e Pedagógicas na Avaliação da Educação pré-

Escolar”, cuja leitura e apreensão é obrigatória. 
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Assim, e em conformidade com aqueles documentos, a finalidade da avaliação é apoiar o 

processo educativo, ajustando-o às aprendizagens e ao desenvolvimento das crianças, tendo em 

vista: 

 

- Apoiar o processo educativo, adequando metodologias e recursos, de forma a melhorar as 

estratégias de ensino e aprendizagem; 

 

- Refletir sobre os efeitos da ação educativa, analisando a pertinência e o sentido das 

oportunidades educativas proporcionadas, de modo a estabelecer a progressão das 

aprendizagens; 

 

 - Envolver a criança no processo educativo, ajudando-a a tomar consciência dos progressos, 

das dificuldades e da forma de as ultrapassar; 

 

- Contribuir para a adequação das práticas, com base numa recolha sistemática de 

informação, de modo a regular a atividade educativa, tomar decisões e planear a ação; 

 

 - Conhecer a criança e o seu contexto, partilhando a informação com os vários 

intervenientes (pais, equipa e outros profissionais). 

 

São intervenientes no processo de avaliação: 

 

O educador; 

 

As crianças; 

 

A equipa; 

 

Os encarregados de educação. 

 

A diversidade na recolha de informação permite ao educador acompanhar a evolução das 

aprendizagens das crianças, fornecendo-lhe, simultaneamente, elementos concretos para a 

reflexão e a adequação da sua intervenção educativa. 

 

Neste contexto, o educador pode utilizar técnicas e instrumentos de observação e de registo 

diversificados que possibilitem sistematizar e organizar a informação recolhida: 

 

Registos de observação; 
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Portfólios; 

 

Questionários; 

 

Entrevistas; 

 

Cadernetas informativas. 

 

Estes registos permitem observar a criança de uma forma global, de modo a poder 

acompanhar a evolução das suas aprendizagens. Esta observação fornece ao educador elementos 

concretos para a reflexão e a adequação da sua intervenção educativa. 

 

A utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo deve ser escolhida e 

doseada, atendendo às características de cada criança, às suas necessidades e interesses, bem 

como aos contextos em que as práticas são desenvolvidas. 

 

Considerando que a avaliação é realizada no decorrer das atividades educativas, qualquer 

momento de interação ou tarefa realizada pode permitir ao educador a recolha de informação 

sobre a criança e o grupo. 

 

(Recomendamos a leitura atenta do Manual Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias; 

Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias – Estudos de Caso; Duas publicações, editadas pela 

DGIDC, que ilustram como é que os instrumentos deste manual podem ser utilizados na avaliação 

das aprendizagens das crianças: 

 

"Podiam Chamar-se Lenços de Amor" 

 

"Limoeiros e Laranjeiras – Revelando as Aprendizagens"). 

 

O percurso educativo da criança deve ser documentado, de forma sistemática, no 

processo individual que a acompanha ao longo do percurso escolar. 

 

 O processo individual da criança deve proporcionar uma visão global da sua evolução, com o 

objetivo de facilitar o seu acompanhamento e uma intervenção adequada. 

 Neste processo, devem constar: 

 

 - Elementos de identificação; 
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 - Relatórios médicos ou de avaliação psicológica, caso existam; 

 

- Planos educativos individuais no caso de ser abrangida pela educação especial; 

 

- Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

 

- Documento com a informação global das aprendizagens mais significativas, realçando o 

percurso e os progressos da criança; 

 

 - Outros elementos considerados relevantes para o respetivo processo de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

 

 Os elementos constantes do processo individual da criança devem ser exclusivamente do 

conhecimento dos educadores, dos encarregados de educação, de outros intervenientes no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e, posteriormente, do professor do 1.º 

ciclo, sendo garantida a confidencialidade dos dados nele contidos. 

 

O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, 

contem a informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução 

e os progressos realizados.  

 

Em síntese, no final do ano letivo, o educador deve: 

 

Elaborar um relatório de avaliação do projeto curricular de grupo; 

 

Produzir um documento escrito com a informação global das aprendizagens mais 

significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos; 

 

Comunicar aos pais/encarregados de educação e aos educadores/professores a informação 

sobre as aprendizagens das crianças. 

 

A educação pré-escolar deve contribuir para o sucesso da criança nas etapas 

seguintes da escolaridade. 

 

 Cabe aos educadores promover a continuidade educativa na transição para a 

escolaridade obrigatória, em articulação com os professores do 1.º ciclo. 

 



CRITÉRIO GERAIS DE AVALIAÇÃO/ AEPAS (2013/2014) 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  13/76 

 

 Com este objetivo, os educadores de infância dispõem de até três dias úteis, no final 

dos 1.º e 2.º períodos letivos, para realizarem a avaliação das aprendizagens das crianças, que 

deve coincidir obrigatoriamente com o período de avaliação estipulado para o 1.º ciclo do ensino 

básico. 

 

(DESPACHO N.º 5220/1997, DE 4 DE AGOSTO CIRCULAR N.º 17/DSDC/DEPEB/2007, DE 10 

DE OUTUBRO CIRCULAR N.º 4/DGIDC/DSDC/2011, DE 11 DE ABRIL). 

 

2. Quanto ao Ensino Básico, a avaliação faz parte da prática educativa, permitindo uma 

recolha sistemática de informações, essencial para a tomada de decisões adequadas à melhoria 

da qualidade das aprendizagens dos alunos. 

 

Os objetivos da avaliação são: 

 

Apoiar o processo educativo, de modo a promover o sucesso dos alunos, através da seleção 

de metodologias e de recursos adequados às suas necessidades educativas;  

 

Certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno, no final de cada 

ciclo e à saída do ensino básico, através da avaliação sumativa, interna e externa; 

 

Informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem definida para cada área disciplinar ou disciplina;  

 

Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

 

Contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a tomada de 

decisões para o seu aperfeiçoamento. 

 

A avaliação incide sobre: 

 

os conteúdos definidos nos programas e tem como referência as metas curriculares em vigor 

para as diversas áreas disciplinares e não disciplinares no 1.º ciclo e disciplinas nos 2.º e 3.º 

ciclos. 

 

A aprendizagem relacionada com as componentes do currículo de caráter transversal ou de 

natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão 

e expressão em língua portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, 

constitui objeto de avaliação em todas as áreas disciplinares e disciplinas. 



CRITÉRIO GERAIS DE AVALIAÇÃO/ AEPAS (2013/2014) 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  14/76 

 

 

Intervêm no processo de avaliação: 

 

a) O professor; 

 

b) O aluno;  

 

c) O conselho de docentes, no 1.º ciclo ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos;  

 

d) Os órgãos de gestão da escola;  

 

e) O encarregado de educação;  

 

f) O docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento 

do processo educativo do aluno; g) A administração educativa. 

 

A avaliação é da responsabilidade dos professores, do conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, 

dos órgãos de direção da escola, assim como dos serviços ou entidades designadas para o efeito. 

 

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao 

encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação sobre a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o 

processo de trabalho. 

 

Compete ao órgão de direção da escola, sob proposta do professor titular de turma, no 1.º 

ciclo, ou do diretor de turma, nos restantes ciclos, com base nos dados da avaliação, mobilizar e 

coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear respostas adequadas às 

necessidades dos alunos. 

 

A escola deve assegurar as condições de participação dos alunos, dos encarregados de 

educação, dos profissionais com competência em matéria de apoios especializados e dos demais 

intervenientes. 

 

O percurso escolar do aluno deve ser documentado de forma sistemática no processo 

individual a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do 

Aluno e Ética Escolar, que o acompanha ao longo de todo o ensino básico, proporcionando uma 

visão global do percurso efetuado. 
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O processo individual é atualizado ao longo de todo o ensino básico de modo a proporcionar 

uma visão global do percurso do aluno, facilitando o seu acompanhamento e permitindo uma 

intervenção adequada. 

 

A elaboração e atualização do processo individual do aluno é da responsabilidade do 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, e do diretor de turma, nos 2.º e 3.º ciclos. 

 

Do processo individual do aluno devem constar todos os elementos que assinalem o seu 

percurso e a sua evolução ao longo deste, designadamente: 

 

a) Elementos fundamentais de identificação do aluno;  

 

b) Fichas de registo de avaliação;  

 

c) Relatórios médicos e ou de avaliação psicológica, quando existam;  

 

d) Programas de acompanhamento pedagógico, quando existam;  

 

e) Programas educativos individuais e os relatórios circunstanciados, no caso de o aluno ser 

abrangido pelo Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, incluindo, quando aplicável, o currículo 

específico individual definido no artigo 21.º daquele decreto-lei;  

 

f) Autoavaliação do aluno, no final de cada ano, exceto nos 1.º e 2.º anos; 

 

g) Outros elementos considerados relevantes para a evolução e formação do aluno. 

 

O processo individual acompanha o aluno sempre que este mude de escola ou de 

agrupamento. 

 

No início de cada ano letivo, são definidos os critérios de avaliação para os 

diferentes ciclos e anos de escolaridade, tendo em conta as orientações curriculares. 

 

No 1.º ciclo, cabe ao conselho de docentes/Ano propor os critérios de avaliação, enquanto 

nos 2.º e 3.º ciclos esta tarefa está a cargo dos departamentos curriculares e do conselho de 

diretores de turma. 

 

Os alunos e os encarregados de educação devem ter conhecimento dos critérios de 

avaliação definidos. 
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Quanto às modalidades de avaliação, conforme atrás referimos, é diagnóstica, 

formativa e sumativa, que, consoante os ciclos, apresenta algumas diferenciações. 

 

2.1 Assim no que respeita ao 1.º ciclo, e à avaliação diagnóstica, nos termos do 

Despacho Normativo n.º 139/2012, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2012, realiza-se no 

início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, devendo 

fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos 

alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 

A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 

escolar e vocacional e o reajustamento de estratégias de ensino. 

 

Quanto à avaliação formativa, esta é a principal modalidade de avaliação do ensino 

básico. Assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que 

ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

 

A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e 

à aprendizagem a desenvolver. 

 

É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em colaboração com os 

outros docentes, e ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio 

educativo e os encarregados de educação. 

 

A partir dos dados recolhidos pela avaliação formativa podem ser mobilizados os recursos 

educativos existentes na escola ou no agrupamento, de forma a desencadear respostas 

adequadas às necessidades dos alunos. 

 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação e inclui: 

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; 

 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de 
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provas finais no 4.º de escolaridade, as quais incidem, respetivamente, sobre os conteúdos dos 

1.º ciclo nas disciplinas de Português, Matemática e na disciplina de PLNM. 

 

Avaliação sumativa no 1.º ciclo 

Objetivos – Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens definidas para cada área curricular; 

– Tomar decisões sobre o percurso escolar do aluno. 

Quando No final de cada período letivo. 

Intervenientes O professor titular de turma, o aluno, o conselho de docentes, os órgãos de 

gestão da escola, o encarregado de educação, o docente de educação 

especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do 

processo educativo do aluno e a administração educativa. 

Como se expressa - De forma descritiva, em todas as áreas curriculares, com exceção do 

Português e Matemática do 4.º ano, onde estas áreas são classificadas com 

níveis de 1 a 5, e incluem a realização de uma prova final de ciclo aquelas 

áreas. 

- A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos abrangidos 

pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, expressa-se 

numa menção qualitativa de Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

– Numa menção qualitativa de Reduzido, Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz 

Bastante e Excelente na Oferta Complementar (Educação Cidadania e 

Civismo), que pode ser acompanhada por uma apreciação descritiva sobre 

a progressão do aluno, sempre que se considere necessário. 

Efeitos Implica uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno. 

— No 4.º ano de escolaridade, no final do 3.º período, e antes de serem 

divulgados os resultados da avaliação externa, o professor titular de turma 

atribui a classificação final nas áreas disciplinares de Português e de 

Matemática e uma menção qualitativa nas restantes áreas 

— No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver 

sido ultrapassado o limite de faltas e, após cumpridos os procedimentos 

previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, o professor titular da turma 

em articulação com o conselho de docentes, quando exista, decida pela 

retenção do aluno. 

— 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, ouvido o conselho de docentes. 

— A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a 
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repetição de todas as componentes do currículo do respetivo ano de 

escolaridade. 

— 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. 

— No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não 

progride e obtém a menção de Não Aprovado, se o aluno não adquirir 

os conhecimentos e desenvolver as capacidades necessárias para progredir 

com sucesso os seus estudos no ciclo subsequentes, o que pressupõe que 

se observe as seguintes umas das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas 

disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em Português (ou PLNM) ou em 

Matemática e simultaneamente menção não satisfatória nas outras áreas 

disciplinares. 

— Nos Anos não terminais de Ciclo, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não transitou, se o aluno demonstrar não ter adquirido os 

conhecimentos e desenvolvidas as capacidades essenciais para transitar 

para o ano de escolaridade seguinte. Neste caso não existe um padrão 

administrativo que fixe condições objetivas, ou quantificadoras, para a 

tomada de decisão. Compete ao professor titular de turma, em articulação 

com o Conselho de Docentes/Ano, sustentar a decisão na defesa e 

salvaguarda dos interesses do alunos e respetiva família. Para o efeito, o 

Conselho Pedagógico estabeleceu um conjunto de indicadores objetivos 

para ponderação que auxiliam o professor titular de turma e o Conselho de 

Docentes/Ano, a determinar a melhor decisão, a saber: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas 

disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido menção não satisfatória a quatro ou mais áreas 

disciplinares. 

Adverte-se, que se tratam apenas de indicadores de ponderação quanto à 

decisão, competirá sempre ao professor titular de turma em articulação 

com o Conselho de Docentes/Ano, decidir quanto à situação do aluno 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos 

de progressão de ano e conclusão de ciclo. 
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Este ciclo de ensino, comporta ainda uma avaliação sumativa externa, da responsabilidade 

dos serviços ou entidades do Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que 

compreende a realização de provas finais de ciclo no 4.º ano de escolaridade, a Português e 

Matemática.  

 

Destina -se a aferir o grau de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, aquelas 

disciplinas, mediante o recurso a critérios de avaliação definidos a nível nacional e incidem sobre 

os conteúdos definidos nos programas e têm como referência as metas curriculares em vigor 

definidas para o 1.º ciclo do ensino básico 

 

Por isso, no 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa 

interna materializa-se de forma descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção de 

Português e de Matemática no 4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa escala de 

1 a 5. 

 

As provas finais de ciclo são constituídas por provas escritas com a duração de a determinar 

pelos serviços competentes (90 minutos) e serão cotados na escala percentual de 0 a 100, sendo 

a classificação final da prova expressa na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a seguinte 

tabela. 

 

 Percentagem (%) NÍVEL 

0 – 19 Um (1) 

20 – 49 Dois (2) 

50 – 69 Três (3) 

70 – 89 Quatro (4) 

90 – 100 Cinco (5) 

 

A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas é o resultado da média 

ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa 

interna do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo 

com a seguinte fórmula: 

CF = (7 Cf + 3 Cp)/10 em que: 

CF = classificação final da disciplina; Cf = classificação de frequência no final do 3.º período; 

Cp = classificação da prova final. 

 

As provas finais do 1.º ciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada cada, sendo 

a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando-se a 2.ª fase aos alunos: 

 

a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 
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b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª 

fase; 

 

c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram 

aprovação de acordo com o previsto no artigo 13.º do presente despacho. 

 

A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos referidos nas 

alíneas b) e c) é considerada como classificação final da respetiva área disciplinar ou disciplina. 

Os alunos do 1.º ciclo podem usufruir do prolongamento da duração do ano letivo, a fim de 

frequentarem o período de acompanhamento extraordinário, a decorrer em conformidade com o 

estabelecido no calendário escolar. 

 

São admitidos às provas finais os alunos que ficarem retidos por faltas pela aplicação das 

alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do Aluno 

e Ética Escolar. 

 

Estão dispensados da realização de provas finais do 1.º ciclo os alunos que se encontrem nas 

condições seguintes: 

 

a) Não tenham o português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo 

português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais, ou no ano letivo 

anterior; 

 

b) Estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. 

 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, abrangidos pelo 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, prestam as provas 

finais de ciclo previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, usufruir de 

condições especiais de avaliação ao abrigo da legislação em vigor. 

 

A avaliação sumativa permite tomar decisões relativamente à:  

 

a) Classificação em cada uma das disciplinas e áreas disciplinares; 

 

b) Transição no final de cada ano, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do presente artigo; 

 

c) Aprovação no final de cada ciclo;  
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d) Renovação de matrícula;  

 

e) Conclusão do ensino básico. 

 

2.2 Quanto ao 2.º 3.ºciclos e à avaliação diagnóstica, nos termos do Despacho 

Normativo n.º 139/2012, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, realiza-se no início de 

cada ano de escolaridade ou sempre que seja considerado oportuno, devendo fundamentar 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de 

facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. Visa facilitar a 

integração escolar do aluno, apoiando a orientação escolar e vocacional e o reajustamento de 

estratégias de ensino. 

 

Quanto à avaliação formativa, esta é a principal modalidade de avaliação do ensino 

básico. Assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de 

recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em que 

ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, 

com vista ao ajustamento de processos e estratégias. Gera medidas pedagógicas adequadas às 

características dos alunos e à aprendizagem a desenvolver. 

 

É da responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em colaboração com os 

outros docentes e, ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio 

educativo e os encarregados de educação. 

 

A partir dos dados recolhidos pela avaliação formativa, podem ser mobilizados os recursos 

educativos existentes na escola ou no agrupamento, de forma a desencadear respostas 

adequadas às necessidades dos alunos. 

 

Quanto à Avaliação sumativa, consiste na formulação de um juízo global sobre a 

aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação e 

inclui: 

 

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; 

 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de 
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provas finais nos, 6.º e 9.º anos de escolaridade, as quais incidem, respetivamente, sobre os 

conteúdos dos 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, Matemática e na disciplina de PLNM. 

 

Avaliação sumativa no 2.º e 3.º ciclo 

Objetivos – Informar os alunos e os encarregados de educação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens definidas para cada área curricular; 

Quando No final de cada período letivo. 

Intervenientes Os alunos, o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, os  órgãos de gestão da 

escola, o encarregado de educação; o docente de educação especial e outros 

profissionais que acompanhem o desenvolvimento do processo educativo do 

aluno e a administração educativa. 

Como se expressa A classificação final de cada disciplina, em cada ano de escolaridade, é 

atribuída pelo conselho de turma no final do 3.º período. 

A avaliação sumativa interna do final do 3.º período tem as seguintes 

finalidades: 

a) Formalização da classificação correspondente à aprendizagem realizada 

pelo aluno ao longo do ano letivo; 

b) Decisão sobre a transição de ano;  

c) Verificação das condições de admissão à 2.ª fase das provas finais  do 2.º 

ciclo e definição do plano de apoio pedagógico a cumprir no período de 

acompanhamento extraordinário. 

— A informação resultante da avaliação sumativa interna expressa -se numa 

escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, podendo ser acompanhada, sempre 

que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução 

do aluno. 

A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos abrangidos pelo 

artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, expressa-se numa 

menção qualitativa de Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, 

acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno. 

Nos 7.º e 8.º anos de escolaridade, a avaliação sumativa interna das 

disciplinas de Tecnologias da Informação e Comunicação e da disciplina de 

Oferta de Escola, caso sejam organizadas em regime semestral, processa -se 

do seguinte modo: 

a) Para a atribuição das classificações, o conselho de turma reúne no final do 

1.º semestre e no final do 3.º período; 

A classificação atribuída no 1.º semestre fica registada em ata e, à 

semelhança das classificações das outras disciplinas, está sujeita a aprovação 

do conselho de turma de avaliação no final do 3.º período. 

– Numa menção qualitativa de Reduzido, Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz 

Bastante e Excelente na Oferta Complementar (Educação Cidadania e 
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Civismo), que pode ser acompanhada por uma apreciação descritiva sobre a 

progressão do aluno, sempre que se considere necessário. 

Efeitos Implica uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno. 

— A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição 

de todas as componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade. 

— 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. 

— No final de cada um dos ciclos do ensino básico, o aluno não 

progride e obtém a menção de Não Aprovado, se o aluno não adquirir os 

conhecimentos e desenvolver as capacidades necessárias para progredir com 

sucesso os seus estudos no ciclo subsequentes, o que pressupõe que se 

observe as seguintes umas das seguintes condições: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas 

disciplinares ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 

— Nos Anos não terminais de Ciclo, o aluno não progride e obtém a 

menção de Não transitou, se o aluno demonstrar não ter adquirido os 

conhecimentos e desenvolvidas as capacidades essenciais para transitar para 

o ano de escolaridade seguinte. Neste caso não existe um padrão 

administrativo que fixe condições objetivas, ou quantificadoras, para a 

tomada de decisão. Compete ao Conselho de Turma, sustentar a decisão na 

defesa e salvaguarda dos interesses dos alunos e respetiva família. Para o 

efeito, o Conselho Pedagógico estabeleceu um conjunto de indicadores 

objetivos para ponderação que auxiliam o professor titular de turma e o 

Conselho de Docentes/Ano, a determinar a melhor decisão, a saber: 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de 

Português (ou PLNM) e de Matemática; 

b) Tiver obtido classificação inferior a 3 a quatro ou mais disciplinas. 

Adverte-se, que se tratam apenas de indicadores de ponderação quanto à 

decisão, competirá sempre ao Conselho de Turma, decidir quanto à situação 

do aluno. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa e as disciplinas de oferta 

complementar, não são consideradas para efeitos de progressão de ano e 

conclusão de ciclo. 
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Quanto à Avaliação sumativa externa da responsabilidade dos serviços centrais do 

Ministério da Educação, implica a realização de provas finais de ciclo no 6.º e 9.º ano nas 

disciplinas de Português, Matemática e Português Língua não Materna. 

 

As provas finais de ciclo são constituídas por provas escritas com a duração de 90 minutos 

cada. São cotados na escala percentual de 0 a 100, sendo a classificação final da prova expressa 

na escala de níveis de 1 a 5, de acordo com a seguinte tabela. 

 

 Percentagem (%) NÍVEL 

0 – 19 Um (1) 

20 – 49 Dois (2) 

50 – 69 Três (3) 

70 – 89 Quatro (4) 

90 – 100 Cinco (5) 

 

A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas é o resultado da média 

ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa 

interna do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo 

com a seguinte fórmula: 

CF = (7 Cf + 3 Cp)/10 em que: 

CF = classificação final da disciplina; Cf = classificação de frequência no final do 3.º período; 

Cp = classificação da prova final. 

 

As provas finais do 2.º ciclo realizam-se em duas fases com uma única chamada cada, sendo 

a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando-se a 2.ª fase aos alunos: 

 

a) Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 

 

b) Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª 

fase; 

 

c) Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram 

aprovação de acordo com o previsto no artigo 13.º do presente despacho. 

 

A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos referidos nas 

alíneas b) e c) é considerada como classificação final da respetiva área disciplinar ou disciplina. 

 

Os alunos do 2.º ciclo podem usufruir do prolongamento da duração do ano letivo, a fim de 

frequentarem o período de acompanhamento extraordinário, a decorrer em conformidade com o 

estabelecido no calendário escolar. 
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São admitidos às provas finais os alunos que ficarem retidos por faltas pela 

aplicação das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro — Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

As provas finais do 3.º ciclo (9.º ano) realizam-se numa fase única com duas chamadas, 

tendo a 1.ª chamada carácter obrigatório e destinando-se a 2.ª chamada a situações excecionais 

devidamente comprovadas. 

 

Para os devidos efeitos, são internos os alunos que frequentem as aulas até ao final 

do ano letivo. 

 

Não são admitidos à realização das provas finais do 3.º ciclo (9.º ano) os alunos que 

tenham classificações na avaliação sumativa interna que já não lhes permitam superar, após a 

realização das provas finais, as condições definidas nas alíneas a) ou b) do n.º 2 do artigo 13.º do 

Despacho Normativo n.º 24-A/2012, a saber: 

 

Tenham obtido classificação de frequência de nível 1 simultaneamente nas disciplinas de 

Português e de Matemática; 

 

Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em duas disciplinas e de nível 1 em 

Português ou Matemática; 

 

Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 em três disciplinas, desde que 

nenhuma delas seja Português ou Matemática; 

 

Tenham obtido classificação de frequência inferior a 3 numa disciplina ou a menção de Não 

Satisfaz na Área de Projeto e nível 1 em Português ou Matemática. 

 

Estão dispensados da realização de provas finais dos 2.º e 3.º ciclos os alunos que 

se encontrem nas condições seguintes: 

 

a) Se encontrem a frequentar percursos curriculares alternativos;  

 

b) Se encontrem a frequentar o ensino vocacional;  

 

c) Se encontrem a frequentar cursos de educação e formação (CEF), programas integrados 

de educação e formação (PIEF) ou cursos de educação e formação de adultos (EFA); 
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d) Não tenham o português como língua materna e tenham ingressado no sistema educativo 

português no ano letivo correspondente ao da realização das provas finais; 

 

e) Estejam abrangidos pelo artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro. 

 

Os alunos referidos nas alíneas a), b), c) e d) realizam, obrigatoriamente, as provas finais do 

2.º ou 3.º ciclo, no caso de pretenderem prosseguir estudos no ensino regular, respetivamente, 

no 3.º ciclo ou no nível secundário, em cursos científico -humanísticos. 

 

A não realização das provas finais implica a retenção do aluno, exceto nas situações previstas 

nos n.º 13 e 14 do artigo 21.º do Despacho Normativo n.º 24-A/2012. 

 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, abrangidos pelo 

disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, prestam as provas 

finais de ciclo previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, usufruir de 

condições especiais de avaliação ao abrigo da legislação em vigor. 

 

As provas finais de ciclo – 3.º ciclo - 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 de acordo com a seguinte tabela. 

 

 Percentagem (%) NÍVEL 

0 – 19 Um (1) 

20 – 49 Dois (2) 

50 – 69 Três (3) 

70 – 89 Quatro (4) 

90 – 100 Cinco (5) 

 

A classificação final a atribuir às disciplinas sujeitas a provas finais é o resultado da média 

ponderada, com arredondamento às unidades, entre a classificação obtida na avaliação sumativa 

interna do 3.º período da disciplina e a classificação obtida pelo aluno na prova final, de acordo 

com a seguinte fórmula: 

CF = (7 Cf + 3 Cp)/10 em que: 

CF = classificação final da disciplina; Cf = classificação de frequência no final do 3.º período; 

Cp = classificação da prova final. 
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Importa, ainda, considerar as provas de equivalência à frequência para os 3 ciclos de 

ensino. Estas realizam-se a nível de escola nos anos terminais de cada ciclo do ensino 

básico, com vista a uma certificação de conclusão de ciclo, para alunos autopropostos nos 

termos previstos no n.º 3 do presente artigo. 

 

As provas de equivalência à frequência incidem sobre os conteúdos dos programas, têm 

como referência as metas curriculares estabelecidas para os três ciclos e contemplam ainda uma 

prova oral, no caso das áreas disciplinares e disciplinas de Português, de Português Língua Não 

Materna (PLNM) e das línguas estrangeiras. 

 

As provas de equivalência à frequência realizam-se em duas fases em todos os ciclos e 

destinam-se aos alunos, na qualidade de autopropostos, que se encontrem numa das seguintes 

situações: 

 

a) Frequentem estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sem autonomia ou 

paralelismo pedagógico; 

 

b) Frequentem seminários não abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 293 -C/86, de 12 de 

setembro, para alunos dos 2.º e 3.º ciclos; 

 

c) Estejam abrangidos pelo ensino individual e doméstico; 

 

d) Estejam fora da escolaridade obrigatória e não se encontrem a frequentar qualquer 

estabelecimento de ensino;  

 

e) Estejam fora da escolaridade obrigatória, frequentem o 2.º ou  3.º ciclo do ensino básico e 

tenham anulado a matrícula até ao 5.º dia útil do 3.º período; 

 

f) Tenham ficado retidos por faltas pela aplicação do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 

artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 

 

g) Estejam no 6.º ou no 9.º anos de escolaridade e não tenham obtido aprovação na 

avaliação sumativa final do 3.º período. 

 

Os alunos autopropostos dos 1.º e 2.º ciclos realizam obrigatoriamente na 1.ª fase: 

 

a) As provas finais de ciclo, como provas de equivalência à frequência, efetuando também 

uma prova oral na disciplina de Português; 
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b) As provas de equivalência à frequência de Estudo do Meio e de Expressões Artísticas, no 

1.º ciclo, ou em todas as disciplinas, no 2.º ciclo, no caso dos alunos referidos nas alíneas a) a f) 

do n.º 3 do presente artigo; 

 

c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação, 

no caso dos alunos do 2.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 do presente artigo. 

 

Os alunos autopropostos do 3.º ciclo realizam obrigatoriamente: 

 

a) As provas finais de ciclo, valendo como provas de equivalência à frequência, na 1.ª 

chamada;  

 

b) As provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas do 3.º ciclo do ensino 

básico, no caso dos alunos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 3 do presente artigo, na 1.ª fase, 

salvo naquelas em que se realizam provas finais; 

 

c) As provas de equivalência à frequência nas disciplinas em que não obtiveram aprovação, 

no caso dos alunos do 3.º ciclo referidos na alínea g) do n.º 3 do presente artigo, na 1.ª fase. 

 

Os alunos dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico referidos no n.º 3 que não obtiveram 

aprovação nas provas de equivalência à frequência na 1.ª fase, por terem obtido 

classificação inferior a 3, podem repetir na 2.ª fase a realização destas provas. 

 

Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico podem inscrever-se e realizar, na 2.ª fase, exceto nas 

disciplinas sujeitas a prova final, as provas de equivalência à frequência em todas as disciplinas 

em que não obtiveram aprovação na 1.ª fase, desde que aquelas lhes permitam a conclusão de 

ciclo. 

 

Nas provas de equivalência à frequência constituídas por um único tipo de prova, a 

classificação final de cada área disciplinar e disciplina é a obtida nas provas realizadas, expressa 

em escala percentual de 0 a 100, convertida na escala de 1 a 5 nos termos do anexo IV. 

 

Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou 

prática), a classificação final da disciplina corresponde à média aritmética simples, arredondada 

às unidades, das classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 

100, convertida na escala de 1 a 5 nos termos atrás definidos. 
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As provas de equivalência à frequência dos três ciclos e respetiva duração constam dos 

anexos I e II ao Despacho Normativo n.º 24-A/2012, do qual fazem parte integrante. 

 

O aluno é considerado Aprovado quando se verificam as condições de transição estabelecidas 

para o final dos três ciclos do ensino básico. 

 

Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento das provas de equivalência à 

frequência dos três ciclos são objeto de regulamentação própria, a aprovar por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

2.3 - MEDIDAS DE PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E SITUAÇÕES ESPECIAIS DE 

AVALIAÇÃO 

 

Em todo caso, e em todo o ensino básico, nos termos do Despacho Normativo n.º 24-

A/2012, e atendendo à qualidade das aprendizagens, às suas dificuldades e especificidades, são 

estabelecidas um conjunto de estratégias que passam pela adoção de medidas de promoção 

do sucesso escolar e situações especiais de avaliação. 

 

Com efeito, e no âmbito da autonomia do agrupamento, devem ser adotadas medidas de 

promoção do sucesso escolar, definindo-se, sempre que necessário, planos de atividades de 

acompanhamento pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com 

medidas adequadas à resolução das dificuldades dos alunos, de acordo com o previsto no 

n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho, que se podem concretizar designadamente através de: 

 

a) Medidas de apoio ao estudo, que garantam um acompanhamento mais eficaz do aluno 

face às dificuldades detetadas e orientadas para a satisfação de necessidades específicas; 

 

b) Estudo Acompanhado, no 1.º ciclo, tendo por objetivo apoiar os alunos na criação de 

métodos de estudo e de trabalho e visando prioritariamente o reforço do apoio nas disciplinas de 

Português e de Matemática, nomeadamente a resolução dos trabalhos de casa; 

 

c) Constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e a 

pertinência das situações; 

 

d) Coadjuvação em sala de aula, valorizando -se as experiências e as práticas 

colaborativas que conduzam à melhoria do ensino; 
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e) Adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pela escola e aprovadas 

pelos serviços competentes da administração educativa, de percursos específicos, 

designadamente percursos curriculares alternativos e programas integrados de educação e 

formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos; 

 

f) Encaminhamento para um percurso vocacional de ensino após redefinição do seu 

percurso escolar, resultante do parecer de psicólogos escolares e com o empenhamento e a 

concordância do encarregado de educação; 

 

g) Acompanhamento extraordinário dos alunos nos 1.º e 2.º ciclos, conforme 

estabelecido no calendário escolar; 

 

h) Acompanhamento a alunos que progridam ao 2.º ou ao 3.º ciclos com 

classificação final inferior a 3 a Português ou a Matemática no ano escolar anterior. 

 

O plano de acompanhamento pedagógico de turma ou individual é traçado, 

realizado e avaliado, sempre que necessário, em articulação com outros técnicos de educação e 

em contacto regular com os encarregados de educação. 

 

Aos alunos que revelem em qualquer momento do seu percurso dificuldades de 

aprendizagem em qualquer disciplina ou área disciplinar é aplicado um plano de 

acompanhamento pedagógico, elaborado pelo professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou pelo 

conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, contendo estratégias de recuperação que 

contribuam para colmatar as insuficiências detetadas. 

 

- Estudo Acompanhado e Apoio ao Estudo: 

 

Sempre que os resultados escolares nas áreas disciplinares de Português e de Matemática do 

1.º ciclo o justifiquem, são, obrigatoriamente, adotados planos de atividades de 

acompanhamento pedagógico para os alunos, na área não disciplinar de Estudo Acompanhado. 

 

O Apoio ao Estudo do 2.º ciclo desenvolve -se através de atividades regulares fixadas pela 

escola e de participação decidida em conjunto pelos pais e professores, tendo como objetivos: 

 

a) A implementação de estratégias de estudo e de desenvolvimento e aprofundamento dos 

conhecimentos dos alunos; 
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b) Atividades de reforço da aprendizagem, nomeadamente pelo acompanhamento da 

realização dos trabalhos de casa. 

 

Constituição de grupos de homogeneidade relativa 

 

Podem ser constituídos grupos temporários de alunos com características semelhantes, na 

mesma turma ou em turmas diferentes, a fim de colmatar dificuldades detetadas e desenvolver 

capacidades evidenciadas, favorecendo a igualdade de oportunidades no percurso escolar do 

aluno. 

 

As atividades a desenvolver nestes grupos podem ser realizadas em períodos de duração 

distintos, conforme as necessidades dos alunos. 

 

Compete ao professor titular de turma no 1.º ciclo e ao conselho de turma nos outros ciclos 

identificar alunos que revelem elevada capacidade de aprendizagem. 

 

O professor titular de turma no 1.º ciclo e o conselho de turma nos outros ciclos definem as 

atividades e as estratégias para otimizar o desempenho dos alunos com elevada capacidade de 

aprendizagem. 

 

Período de acompanhamento extraordinário nos 1.º e 2.º ciclos  

 

Os alunos internos dos 4.º e 6.º anos de escolaridade que, após as reuniões de avaliação de 

final de ano, já com o conhecimento e com a ponderação dos resultados da 1.ª fase das provas 

finais, não obtenham aprovação, de acordo com o estipulado no artigo 13.º, bem como os alunos 

a que se refere a alínea b) do n.º 6 do artigo 10.º do Despacho Normativo n.º 24-A/2012, podem 

usufruir de prolongamento do ano letivo. 

 

O período de acompanhamento extraordinário decorre entre a realização das reuniões de 

avaliação e a realização da 2.ª fase das provas finais e visa colmatar deficiências detetadas no 

percurso escolar dos alunos. 

 

Cabe ao diretor da escola assegurar a organização e gestão do período de acompanhamento 

extraordinário. 

 

Os alunos que se encontrem nesta situação são automaticamente inscritos no período de 

acompanhamento extraordinário, sendo obrigatória a sua frequência, exceto se o encarregado de 

educação não o permitir. 
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O encarregado de educação que não pretenda que o seu educando frequente o 

acompanhamento extraordinário previsto no número anterior comunica por escrito o seu 

desacordo ao diretor da escola, mantendo-se, contudo, intacto acesso do aluno à 2.ª fase das 

provas finais de ciclo. 

 

Após a realização da 2.ª fase das provas finais do 1.º e do 2.º ciclos, os alunos progridem e 

obtêm a menção de Aprovado se estiverem nas condições estipuladas no artigo 13.º do Despacho 

Normativo n.º 24-A/2012. 

 

Reorientação do percurso escolar 

 

Sempre que se verifiquem retenções, deverão os alunos ser acompanhados pelo serviço de 

orientação escolar, de modo que possam ser propostas as medidas mais adequadas ao seu 

percurso escolar, nomeadamente percursos curriculares alternativos, programas integrados de 

educação e formação, cursos de educação e formação ou cursos vocacionais. 

 

Casos especiais de progressão 

 

Um aluno que revele capacidade de aprendizagem excecional e um adequado grau de 

maturidade, a par do desenvolvimento das capacidades previstas para o ciclo que frequenta, 

poderá progredir mais rapidamente no ensino básico, beneficiando 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. 

 

Um aluno retido num dos anos não terminais de ciclo que demonstre ter adquirido 

os conhecimentos e desenvolvidas as capacidades 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. 

 

Os casos especiais de progressão dependem de deliberação do conselho pedagógico, sob 

proposta do professor titular de turma ou do conselho de turma, depois de obtidos a concordância 



CRITÉRIO GERAIS DE AVALIAÇÃO/ AEPAS (2013/2014) 

 

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães |  33/76 

 

do encarregado de educação do aluno e os pareceres do docente de educação especial ou do 

psicólogo. 

 

A deliberação atrás referida não prejudica o cumprimento dos restantes requisitos legalmente 

exigidos para a progressão de ciclo. 

 

2.4 SITUAÇÕES ESPECIAIS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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 

em qualquer disciplina ou área disciplinar elementos de avaliação sumativa interna respeitantes 

ao 3.º período letivo, a classificação dessas áreas disciplinares ou disciplinas é a que o aluno 

obteve no 2.º período letivo. 

 

Nas áreas disciplinares ou disciplinas sujeitas a provas finais de ciclo é obrigatória a 

prestação de provas, salvo quando a falta de elementos de avaliação nas referidas áreas 

disciplinares ou 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. 

 

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 durante um único período letivo, por falta de assiduidade motivada por doença 

prolongada ou impedimento legal devidamente comprovados, fica sujeito à realização de uma 

prova extraordinária de avaliação (PEA) em cada área disciplinar ou disciplina, exceto naquelas 

em que realizar, no ano curricular em causa, prova final de ciclo. 

 

Para efeitos do número anterior, 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. 

 

A prova extraordinária de avaliação deve abranger o programa do ano curricular em causa, 

sendo os procedimentos específicos a observar no seu desenvolvimento os que constam do anexo 

VI do Despacho Normativo n.º 24-A/2012. 
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Nos anos de escolaridade em que houver lugar a prova final de ciclo, considera -se a 

classificação do período frequentado como classificação anual de frequência da disciplina, sendo a 

respetiva classificação final calculada de acordo com o n.º 17 do artigo 10.º 7 — Sempre que a 

classificação do período frequentado seja inferior a 3, esta não é considerada para o cálculo da 

classificação final da área disciplinar ou disciplina, correspondendo a classificação final à 

classificação obtida na respetiva prova final de ciclo. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, por motivo da exclusiva responsabilidade da escola, apenas 

existirem em qualquer disciplina não sujeita a prova final de ciclo elementos de avaliação 

respeitantes a um dos três 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.º 4 e 5 do presente artigo. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, sempre que, em qualquer disciplina, à exceção das disciplinas não 

sujeitas a prova final de ciclo, o número de aulas ministradas durante todo o ano letivo não tenha 

atingido oito semanas completas, o encarregado de educação do aluno pode optar entre: 

 

a) A aprovação do aluno sem classificação nessa disciplina; b) A realização de PEA, 

correspondendo a sua classificação anual de frequência à classificação nesta prova. 

 

2.5 CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO E CURSOS VOCACIONAIS 

 

No que respeita aos Cursos de Educação e Formação (Despacho Conjunto n.º 453/2004, 

de 27 de julho), as regras definidas para a avaliação dos alunos que frequentam estes Cursos 

aplicam-se a qualquer das tipologias (tipo 1, 2, ou 3). 

 

A avaliação nos CEF assume um caráter regulador, proporcionando um reajustamento 

do processo de ensino-aprendizagem, através de estratégias diferenciadas de recuperação. 

Estas estratégias visam a aquisição de métodos de estudo e de trabalho que proporcionem o 

desenvolvimento de uma maior autonomia na realização das aprendizagens. 
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A avaliação incide sobre as competências e os conhecimentos adquiridos em cada 

disciplina ou domínio e em cada componente de formação, de acordo com uma escala 

definida. Nos cursos de tipo 1, 2 e 3 a avaliação expressa-se numa escala de 1 a 5. 

 

Intervêm no processo de avaliação: 

 

O diretor do curso/diretor de turma; 

 

Os professores/formadores;  

 

O professor/formador acompanhante do estágio; 

 

Os restantes elementos que compõem o júri das Provas de Avaliação Final, sempre que esta 

tenha lugar (em todas as tipologias, com exceção da de tipo 1). 

 

A avaliação nos CEF é contínua e visa a recuperação dos formandos sempre que sejam 

detetadas dificuldades na aprendizagem. 

 

Momentos de avaliação - Esta avaliação ocorre em cada ano de formação, em três 

momentos sequenciais, coincidentes com os períodos de avaliação estabelecidos no calendário 

escolar. 

 

Nos cursos com a duração de um ano ou no ano terminal dos cursos com a duração de dois 

anos, o último momento de avaliação ocorre no final da vertente escolar dos mesmos. 

A avaliação final do curso só será realizada e publicitada após a conclusão da formação em 

contexto real de trabalho. 

 

Prova de Avaliação Final (PAF) - A Prova de Avaliação Final, realizada por todos os 

formandos, com exceção dos que frequentam os cursos de tipo 1, corresponde a uma prova de 

desempenho profissional. Consiste na realização, perante um júri, de um ou mais trabalhos 

práticos, baseados nas atividades do perfil de competências visado, devendo avaliar os 

conhecimentos e as competências considerados mais significativos. 

 

Esta prova deve realizar-se após a conclusão do estágio. 

 

O júri desta prova é constituído por um mínimo de três elementos, podendo integrar: 

 

O diretor do curso/diretor de turma; 
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Um professor/formador, preferencialmente o acompanhante do estágio;  

 

Um representante de associações empresariais ou de empresa da área do curso. Sempre que 

o curso vise o acesso ao Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP), este elemento deverá ser 

representativo de uma confederação patronal com assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social;  

 

Um representante de uma associação sindical de um setor afim ao curso. Sempre que o curso 

vise o acesso ao Certificação de Aptidão Pedagógica, este elemento deverá ser representativo de 

uma confederação sindical com assento na Comissão Permanente de Concertação Social; 

 

Uma personalidade de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos setores de 

atividade afins ao curso.  

 

Progressão - Nos cursos de tipo 1 e de tipo 2 não há lugar à retenção no 1.º ano. 

 

Conclusão - a conclusão, com aproveitamento, de um CEF obedece ao seguinte: 

 

CEF de tipo 1: os formandos terão de obter uma classificação igual ou superior a 3 em todas 

as componentes de formação;  

 

CEF de tipo 2 e 3: os formandos terão de obter uma classificação igual ou superior a 3 em 

todas as componentes de formação e na PAF. 

 

Classificações - nas componentes de formação sociocultural, científica e tecnológica, as 

classificações finais obtêm-se pela média aritmética simples das classificações obtidas em cada 

uma das disciplinas ou domínios de formação que as constituem. 

 

A classificação final da componente de formação prática resulta das classificações do estágio 

e da Prova de Avaliação Final, com a ponderação de 70% e 30%, respetivamente. 

 

Nos cursos que conferem o nível 1 de qualificação profissional, a classificação da componente 

de formação prática coincide com a classificação do estágio. 

 

A classificação final de cada disciplina ou domínio corresponde à classificação obtida: 

 

No último momento de avaliação do ano letivo, no caso dos cursos de um ano; 
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No último momento do 2.º ano, no caso dos cursos de dois anos. 

 

Classificação final A classificação final do curso obtém-se pela média ponderada das 

classificações obtidas em cada componente de formação, aplicando a seguinte fórmula: 

 

CF= FSC+FC+2FT+FP 

5 

CF = Classificação final; 

FSC = Classificação final da componente de formação sociocultural; 

FC = Classificação final da componente de formação Científica; 

FT = Classificação final da componente de formação Tecnológica; 

FP = Classificação final da componente de formação Prática; 

 

Os alunos que concluírem com aproveitamento o curso serão certificados com uma 

qualificação profissional de nível 2 e a conclusão do 9.º ano de escolaridade. Mais, os 

alunos que obtiveram nas componentes de formação sociocultural e científica uma classificação 

final igual ou superior a nível 3, e tenham respeitado o regime de assiduidade em todas as 

componentes, com exceção da componente de formação prática, poderá ser emitido um 

certificado escolar de conclusão do 9.º ano de escolaridade. Nesta situação utilizar-se-á a 

seguinte fórmula:  

 

CFE= FSC+FC 

        2 

CFE = Classificação final Escolar;  

FSC = Classificação final da componente de formação sociocultural;  

FC = Classificação final da componente de formação Científica;  

 

 No caso de o aluno ter obtido aproveitamento nas componentes tecnológica e prática, 

mas sem aprovação sociocultural ou científica, poderá, para efeitos de conclusão do curso, 

realizar exame de equivalência à frequência a, no máximo, uma disciplina/domínio de 

qualquer das referidas componentes de formação em que não obteve aproveitamento. 

 

Nas situações em que o aluno tenha obtido aproveitamento numa ou mais componentes de 

formação, mas não suficientes para a conclusão do curso, poderá requerer a certificação das 

componentes de formação em que obteve aproveitamento, as quais não terá de repetir para 

efeitos de conclusão do respetivo percurso. 
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Nas situações em que o aluno só tiver aproveitamento em alguns domínios ou disciplinas, a 

entidade formadora, quando solicitada, poderá passar certidão comprovativa do aproveitamento 

obtido naqueles domínios ou disciplinas, as quais não terá de repetir para efeitos de conclusão do 

respetivo percurso. 

 

A obtenção da certificação escolar do 9.º ano, possibilitará ao aluno o prosseguimento de 

estudos para outros níveis de certificação, 3,4 5, 6 e 7, ou ainda o prosseguimento de estudo ao 

nível do ensino secundário, no entanto, para este efeito terá de realizar os exames nacionais 

de Língua Portuguesa e de Matemática. 

 

Realização de exames nacionais - Realizam exames nacionais apenas os alunos que 

concluam um CEF de tipo 2 ou 3 e que pretendam prosseguir estudos de nível secundário, 

através de um curso científico-humanístico. Nesta situação, realizam os exames nacionais de 

Língua Portuguesa e de Matemática. 

 

Quanto aos Cursos Vocacionais, no início de cada ciclo de estudos, deverá proceder-se a uma 

avaliação diagnóstica, tendo em vista a caracterização da turma do curso vocacional com o 

objetivo de aferir os conhecimentos adquiridos pelos alunos que a integram, as suas necessidades 

e interesses, visando permitir a tomada de decisões da futura ação e intervenção educativas. 

A avaliação será modular, devendo seguir a escala de 0 a 20. 

 

Devem ser criadas condições organizacionais, pedagógicas e didáticas que permitam 

estimular os interesses dos alunos, nomeadamente: 

 

a) Utilização de metodologias que se adaptem ao grupo de alunos; 

 

b) Disponibilização de materiais didáticos em quantidade e de qualidade a cargo do grupo 

coordenador de cada escola; 

 

c) Adequação dos tempos e dos espaços à natureza das atividades de aprendizagem. 

Na prática simulada os alunos devem elaborar um relatório por cada atividade 

vocacional, o qual dará origem a um relatório final que deverão apresentar nos termos a definir 

pela escola. 

 

Os alunos que concluam com aproveitamento os cursos vocacionais ministrados no âmbito da 

experiência pedagógica criada pelo presente diploma ficam habilitados com o 6.º ou 9.º ano de 

escolaridade. 
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Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 6.º ano podem progredir para as seguintes 

vias de ensino: 

 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 6.º 

ano; 

 

b) No ensino vocacional, desde que tenham concluído 70 % dos módulos do conjunto das 

disciplinas das componentes geral e complementar e 100 % dos módulos da componente 

vocacional. 

 

Os alunos dos cursos vocacionais que concluam o 9.º ano podem prosseguir estudos nas 

seguintes vias de ensino: 

 

a) No ensino regular, desde que tenham aproveitamento nas provas finais nacionais de 9.º 

ano; 

 

b) No ensino profissional, desde que tenham concluído com aproveitamento todos os módulos 

do curso; 

 

c) No ensino vocacional de nível secundário, a regulamentar, desde que tenham concluído 70 

% dos módulos das componente geral e complementar e 100 % dos módulos da componente 

vocacional. 

 

Os alunos dos cursos vocacionais podem candidatar-se a provas finais nacionais 

independentemente do número de módulos concluídos com aproveitamento. 

 

 

III. Referentes comuns de Avaliação dos alunos do Agrupamento 

 

Em todos os ciclos e anos de Escolaridade são referentes comuns de Avaliação dos alunos: 

 

1. SABER – ESTAR 

 

- Assiduidade; 

- Pontualidade; 

- Comportamento; 

- Atenção; 

- Interesse; 

- Empenhamento; 
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- Participação nas atividades curriculares e enriquecimento curricular; 

- Desenvolvimento de hábitos e métodos de trabalho; 

- Autonomia; 

- Iniciativa; 

- Criatividade; 

- Espírito Crítico; 

- Responsabilidade Pessoal e Coletiva; 

- Respeito pelos outros e espírito de entreajuda; 

- Solidariedade. 

-  

2. SABER SABER 

 

- Aprendizagens e competências definidas para cada área curricular e 

disciplina, no quadro do respetivo projeto curricular de turma (1.º e 2.º 

Ciclo); 

- Evolução das aprendizagens e competências; 

- Evolução do aluno; 

- Capacidade comunicativa oral, escrita, artística e motora; 

- Espírito crítico; 

- Criatividade; 

- Capacidade de autoavaliação 

-  

3. SABER – FAZER 

 
- Desenvolvimento de hábitos e métodos de trabalho; 

- Organização do caderno diário; 

- Realização dos trabalhos de casa; 

- Competências desenvolvidas relativamente aos conteúdos das diferentes  

áreas curriculares disciplinares e não disciplinares; 

- Criatividade; 

- Evolução do aluno. 

 

   4. IDADE CRONOLÓGICA 

 
Os critérios supracitados, operacionalizam-se, no 1.º ciclo, de forma descritiva em 

todas as áreas disciplinares, e da atribuição de uma menção qualitativa de Reduzido, 

Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bastante e Excelente, com exceção de Português e 

de Matemática no 4.º ano de escolaridade que consistirá na atribuição de uma 

classificação, numa escala níveis de 1 a 5. No 2.º e 3.º ciclos, na atribuição de uma 

classificação, numa escala níveis de 1 a 5 em todas as disciplinas, a qual pode ser 
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acompanhada sempre que se considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a 

evolução do aluno.  

 

Na oferta complementar de Educação, Cidadania e Civismo são avaliados de 

forma descritiva através da atribuição de uma menção qualitativa de Reduzido, Não 

Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz Bastante e Excelente. 

  

Para o efeito, o perfil do aluno para as referidas avaliações é o seguinte: 

 

(Nível 1 - Reduzido) 

 

- Revela grandes dificuldades: 

- Na aquisição de novos conhecimentos; 

- Na interpretação do material fornecido; 

- Na relacionação dos conhecimentos adquiridos; 

- Na aplicação dos mesmos a novas situações; 

- Não participa / coopera nas atividades; 

- Não possui hábitos / métodos de trabalho; 

- Demonstra nos mais diversos contextos um profundo desinteresse pela 

disciplina e matérias tratadas; 

- Trabalha muito raramente com os outros; 

- É pouco sociável; 

- Tem dificuldades em participar e cooperar em atividades diversificadas; 

- Não é solidário; 

- Revela pouca autonomia; 

- Não revela responsabilidade; 

- Demonstra falta de assiduidade e pontualidade; 

- Não realiza os trabalhos de casa; 

- Revela muito pouca autodisciplina: tem grandes dificuldades em ouvir e 

seguir as instruções; 

- Não revela qualquer progressão no processo ensino / aprendizagem; 

- Revela muito pouca criatividade; 

 

(Nível 2 – Não Satisfaz) 

 
- Revela dificuldades: 

- Na interpretação do material fornecido; 

- Na aquisição de novos conhecimentos; 

- Na relacionação dos conhecimentos adquiridos; 

- Na aplicação dos mesmos a novas situações; 
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- Na comunicação escrita e oral; 

- Participa / coopera pouco nas atividades; 

- Possui poucos hábitos / métodos de trabalho; 

- Demonstra nos mais diversos contextos algum desinteresse pela 

disciplina e matérias tratadas; 

- Demonstra algumas dificuldades em trabalhar com os outros: 

- É pouco sociável; 

- Participa e coopera pouco em atividades diversificadas; 

- Raramente é solidário; 

- Revela pouca autonomia; 

- Revela pouca responsabilidade; 

- Revela pouca assiduidade e pontualidade; 

- Raramente realiza os trabalhos de casa; 

- Revela pouca autodisciplina e nem sempre ouve e segue as instruções; 

- Revela pouca progressão no processo ensino / aprendizagem; 

- Revela pouca criatividade; 

 

(Nível 3 – Satisfaz) 

 

- Consegue interpretar razoavelmente o material fornecido; 

- Adquire novos conhecimentos; 

- Relaciona minimamente os conhecimentos adquiridos; 

- Aplica-os a algumas situações novas; 

- Exprime-se de forma satisfatória ao nível da escrita e da oralidade; 

- Participa / coopera nas atividades propostas; 

- Possui alguns hábitos / métodos de trabalho; 

- Demonstra interesse pela disciplina e pelos assuntos tratados; 

- Habitualmente trabalha bem com os outros; 

- É sociável; 

- Tenta participar e cooperar em atividades diversificadas; 

- É pouco solidário; 

- Revela alguma responsabilidade; 

- É autónomo; 

- Revela assiduidade e pontualidade; 

- Realiza quase sempre os trabalhos de casa; 

- Revela autodisciplina, ouve e segue as instruções; 

- Revela alguma progressão no processo ensino / aprendizagem; 

- Aplica alguns dos princípios básicos de convivência e civismo; 

- Revela alguma criatividade; 
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(Nível 4 – Satisfaz Bastante) 

 
- Interpreta bem o material fornecido; 

- Adquire facilmente os novos conhecimentos; 

- Relaciona bem os conhecimentos adquiridos; 

- Aplica-os a novas situações; 

- Exprime-se facilmente tanto oralmente como na escrita; 

- Participa / coopera de forma organizada e espontânea nas atividades; 

- Possui hábitos / métodos de trabalho; 

- Demonstra muito interesse pela disciplina e pelos assuntos tratados; 

- Trabalha bem com os outros; 

- É sociável; 

- Participa e coopera em atividades diversificadas; 

- É solidário; 

- Revela responsabilidade; 

- Revela autonomia; 

- Revela empenho; 

- Revela assiduidade e pontualidade; 

- Realiza os trabalhos de casa; 

- Revela autodisciplina, ouve e segue as instruções; 

- Revela progressão no processo ensino / aprendizagem; 

- Aplica princípios básicos de convivência e civismo; 

- Enfrenta desafios que comportem inovação e mudança; 

- É criativo. 

-  

(Nível 5 - Excelente) 

 

- Demonstra grande facilidade em interpretar o material fornecido; 

- Adquire, a partir dele, novos conhecimentos; 

- Relaciona e aplica muito bem os conhecimentos adquiridos; 

- Exprime-se de forma clara e correta tanto oralmente como na escrita; 

- Participa / coopera com grande regularidade, de forma organizada e 

espontânea nas atividades; 

- Possui hábitos / métodos de trabalho; 

- Demonstra muito interesse pela disciplina e pelo saber extra curricular; 

- Trabalha muito bem com os outros; 

- É sociável; 

- Participa e coopera em atividades diversificadas; 

- É solidário; 
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- Revela grande empenho; 

- Revela muita responsabilidade; 

- Revela muita autonomia; 

- Revela assiduidade e pontualidade; 

- Realiza os trabalhos de casa; 

- Revela autodisciplina, ouve e segue sempre as instruções; 

- Revela progressão no processo ensino / aprendizagem; 

- Aplica os princípios básicos de convivência e civismo; 

- Enfrenta desafios que comportem inovação e mudança; 

- É muito criativo. 
 

 

IV. Critérios Específicos de Avaliação de Ciclo e Ano 

 

 Em todos os ciclos de ensino (1.º, 2.º e 3.º), estes referentes comuns de Avaliação dos 

alunos estruturar-se-ão, organizar-se-ão e operacionalizar-se-ão nos seguintes conceitos e 

princípios comuns:  

 

1. Definição do conceito 

 

A avaliação é um processo regulador das aprendizagens, contínuo e sistemático, que 

permite ao aluno tomar consciência da própria evolução e ao educador planear e gerir as 

estratégias de ensino/aprendizagem. 

 

Permite aos intervenientes do processo – alunos, professores, encarregados de 

educação, aferir conhecimentos e competências, identificar potencialidades, dimensionar 

dificuldades e problemas. 

 

A avaliação nos 2 e 3.º º ciclo, tem como referência o conjunto os conhecimento e 

capacidades estabelecidos pelo Ministério da Educação e Ciência para os finais dos 

respetivos ciclos e aqueles que o agrupamento definiu no seu Plano Curricular, para cada ano 

de escolaridade, de acordo com os objetivos e finalidades nele estabelecidos e os Critérios 

Gerais de Avaliação definidos nos vários domínios, a desenvolver e a avaliar nos alunos, ao 

longo do ano letivo e do processo de ensino – aprendizagem. 

 

2. A Avaliação dos Alunos, deve ter conta: 
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- Os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas nos alunos e a aferição 

do grau de cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de 

ensino básico 

 

- Planos curriculares de Escola/Ano/Turma; 

 

- Programa Educativo Individual, quando existir. 

 

3. Dimensões a Avaliar 

 

A avaliação deve atender ao domínio de conhecimentos : 

 

Cognitivo - (Saber Saber);  

 

Atitudes e valores – Sócioafetivo (Saber Estar/Ser); 

  

Capacidades – Psicomotor (Saber Fazer). 

 

3.1. Conhecimento  

 

Compreensão, interpretação e aquisição de conhecimentos de acordo com os respetivos 

quadros de referências sociais. 

 

Aplicação dos conhecimentos nas diferentes áreas (utilizar os saberes científicos e 

tecnológicos, para compreender a realidade natural, sociocultural e abordar situações do 

quotidiano. 

 

3.2. Atitudes  

 

Adequação do comportamento aos diferentes contextos e interlocutores; 

Assiduidade e pontualidade; 

 

Participação e interesse nos trabalhos (de grupo, de casa e de pesquisa);  

Autonomia no trabalho individual; 

 

Realização das tarefas propostas; 

 

Interesse e empenho pelas atividades curriculares. 
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3.3. Valores 

 

Solidariedade e respeito pela diferença; 

 

Espírito de cooperação; 

 

Sentido de responsabilidade. 

 

3.4. Capacidades 

 

Adaptação ao meio escolar; 

 

Aquisição e aplicação dos conhecimentos; 

 

Compreensão dos diferentes enunciados comunicativos; 

 

Interação com os outros fazendo uso de diferentes formas de expressão; 

Organização. 

 

V. Perfil dos alunos ao longo e à saída do ensino Básico 

 

a) No Final do 1.º Ciclo de Ensino, o aluno deverá revelar o seguinte perfil: 

 

1.º - Uso correto da Língua Portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar o próprio pensamento; 

 

2. Mobilização de saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar problemas do quotidiano; 

 

3. Adequação de estratégias adequadas à resolução de problemas e tomada de 

decisões. 

 

b) No 2.º e 3.º Ciclos de Ensino, o aluno deverá revelar o seguinte perfil: 

 

DOMÍNIOS CRITÉRIOS 

 1- Classificações obtidas:  
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Cognitivo 

 

(Saber Saber 

e o 

 

(Saber Fazer) 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nos testes de avaliação 

- Escritos; 

- Escritos e com componente oral;  

b) Nos trabalhos escritos (nomeadamente relatórios, projetos, 

pesquisas); 

2- Apreciações resultantes:  

(i) do uso correto e adequado ao nível etário da Língua Portuguesa 

em diferentes situações de comunicação, quer a nível escrito 

quer a nível oral; 

(ii) da participação dentro da sala de aula (nomeadamente 

intervenções pertinentes e organizadas, sentido crítico, respostas 

originais, aplicabilidade de conhecimentos); 

(iii) da participação fora da sala de aula (nomeadamente 

aplicabilidade de conhecimentos, pesquisa e seleção de 

informação, diversificação na procura das fontes e/ou meios de 

informação); 

(iv) do rigor científico demonstrado (nomeadamente no uso da 

linguagem específica da disciplina e na aplicação dos 

conhecimentos em situações diversas,); 

(v) da autonomia demonstrada (nomeadamente na procura de 

soluções para os problemas, na responsabilidade e empenho 

revelados na execução de tarefas, nas tomadas de iniciativa, na 

criatividade, na procura de novos saberes, na capacidade de se 

avaliar a si próprio e aos outros); 

(vi)  na elaboração e apresentação dos trabalhos; 

(vii) na organização e conservação dos materiais escolares; 

 

 

 

 

 

 
Sócio - Afetivo 

(Saber 

Ser/Estar) 

 

 

 

 

1- Apreciações resultantes: 

a) Do comportamento demonstrado dentro e fora da sala de aula: 

- na interação e cooperação com os outros; 

- no interesse demonstrado; 

- no sentido de responsabilidade demonstrado; 

- na assiduidade e na pontualidade; 

- na interação e cooperação com os outros; 

- no espírito de grupo / equipa. 

b) Da participação na vida cívica de forma crítica e responsável: 

- no respeito pelas regras socialmente estabelecidas; 

- na manifestação de um sentido crítico construtivo; 

- no respeito pela opinião e trabalho dos outros. 
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A distinção faz-se na ponderação do peso específico destes parâmetros e critérios 

pelos respetivos ciclos de ensino: 

 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(1º ao 4º anos de Escolaridade) 

 

– Conhecimentos (Cognitivo) 

 } 70% 

 – Capacidades (Psicomotor) 

Atitude e Valores (Sócio – Educativos) } 30% 

 – Atitudes / Comportamento 

 

} 10% 

 

- Cumpre as regras da sala de aula; 

- Realiza as tarefas da aula; 

- É autónomo; 

- Revela atenção/interesse; 

- Empenha-se no trabalho. 

 – Cooperação 
} 5% 

 

- Colabora com os colegas; 

- Respeita aos colegas e o professor; 

- Aceita Sugestões; 

- Cumpre as regras do trabalho de 

grupo. 

 – Cooperação 
} 10% 

 

- Participa espontaneamente com 

correção; 

- Participa Ativamente; 

- Cumpre regras da comunicação oral. 

 – Responsabilidade 
} 5% 

 

- É assíduo; 

- É pontual; 

- É organizado; 

- Cumpre as tarefas atribuídas; 

- Realiza os trabalhos propostos para 

casa. 

- Traz consigo o material escolar. 

 

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

(5º e 6º anos de Escolaridade) 

 

– Conhecimentos (Cognitivo) 

 } 80% 

 – Capacidades (Psicomotor) 

 – Atitudes / valores (Sócio afetivo) } 20% 

 
3º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

                        (7.º, 8.º e 9º anos de Escolaridade) 

 

– Conhecimentos (Cognitivo) 
} 80% 

 – Capacidades (Psicomotor) 

 – Atitudes / valores (Sócio afetivo) } 20% 
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CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS7CURSOS VOCACIONAIS 
Em observância do Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de julho, Série II, retificado pela 

Declaração de Retificação nº 1 673/2004, de 7 de setembro - Regulamenta a criação de Cursos de 

Educação e Formação com dupla certificação escolar e profissional, destinados preferencialmente 

a jovens com idade igual ou superior a 15 anos.  

 

– Conhecimentos (Cognitivo) 
} 70% 

 – Capacidades (Psicomotor) 

 – Atitudes / valores (sócio afetivo) } 30% 

 

Reafirma-se o consignado no Despacho Normativo n.º 24-a/2012, de 6 de dezembro 

relativamente à avaliação dos alunos no final destes ciclos, a qual conduzirá a uma decisão de 

Aprovado/Não Aprovado e consigna-se que o aluno é sujeito a uma avaliação global, para a 

qual deve ser adotada, a seguinte nomenclatura: Reduzido, Não Satisfaz, Satisfaz, Satisfaz 

Bastante e Excelente, de acordo com os resultados obtidos através dos diferentes instrumentos 

e momentos de avaliação, levados a efeito em cada um dos períodos letivos, e numa 

correspondência traduzida nas seguintes relações e similitudes com os restantes anos de 

escolaridade: 

 

QUANTITATIVA (%) QUALITATIVA NÍVEL 

0 – 19 Reduzido Um (1) 

20 – 49 Não Satisfaz Dois (2) 

50 – 69 Satisfaz Três (3) 

70 – 89 Satisfaz Bastante Quatro (4) 

90 – 100 Excelente Cinco (5) 

 

Estes princípios e conceitos operacionalizar-se-ão em articulação com os Critérios específicos 

de avaliação por ano de escolaridade, definidos pelas Estruturas de Orientação Educativa para as 

diferentes disciplinas e áreas disciplinares e aprovados previamente pelo Conselho Pedagógico, 

sendo que, no 1.º Ciclo, observar-se-ão, por ano de escolaridade os critérios abaixo 

descriminados 

 

VI. Efeitos da Avaliação  

 

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. 

 

A avaliação diagnóstica visa facilitar a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 

escolar e vocacional e o reajustamento de estratégias de ensino. 
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A avaliação formativa gera medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e 

à aprendizagem a desenvolver. 

 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão, retenção ou 

reorientação do percurso educativo do aluno. 

 

Em situações em que o aluno não adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades 

definidas para o ano de escolaridade que frequenta, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, 

ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, deve propor as 

medidas necessárias para colmatar as deficiências detetadas no percurso escolar do aluno, 

designadamente, nos 1.º e 2.º ciclos, o eventual prolongamento do calendário escolar para esses 

alunos. 

 

Caso o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo, 

excetuando o 1.º ano de escolaridade, que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o 

professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, 

nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade. 

 

Verificando-se retenção, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de 

turma, nos 2.º e 3.º ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não 

desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na elaboração do plano 

da turma em que o referido aluno venha a ser integrado no ano escolar subsequente. 

 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa e a oferta complementar não é considerada para 

efeitos de progressão dos alunos. 

 

A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação e inclui: 

 

a) A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; 

 

b) A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério 

da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de provas finais 

nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, as quais incidem, respetivamente, sobre os conteúdos 

dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas de Português, Matemática e na disciplina de PLNM. 
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No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa interna 

materializa -se de forma descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção das disciplinas 

de Língua Portuguesa e de Matemática no 4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa 

escala de 1 a 5. 

 

Nos 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala 

de 1 a 5, em todas as disciplinas. 

Quando, em sequência da aplicação das medidas atrás estabelecidas, houver lugar ao 

prolongamento da duração do ano letivo pode o aluno aceder à 2.ª fase das provas finais 

respetivas. 

 

Com efeito, a avaliação sumativa consubstancia-se na decisão de progressão/Aprovação ou 

de retenção/Não Aprovação do aluno. Contudo, em conformidade com o Decreto-lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, e regulado 

pelo Despacho Normativo n.º 24-A/2013, de 6 de dezembro, A PROGRESSÃO é “o efeito 

normal” da avaliação, enquanto A RETENÇÃO se assume com caráter excecional. Esta ocorrerá 

quando a avaliação sumativa revelar um grande atraso do aluno em relação aos conhecimentos 

a adquirir e às capacidades a desenvolver para um ano não terminal de ciclo que, 

fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento 

das capacidades definidas para um ano de escolaridade, bem como em relação às 

aprendizagens, objetivos e capacidades definidas a nível central para o respetivo ciclo de ensino.  

 

Todas as decisões são da competência do professor titular de turma em articulação com o 

conselho de Ano no caso do 1.º ciclo e do Conselho de Turma no caso do 2.º e 3.º ciclos, que 

devem ter em conta o seguinte: 

 

a) Os efeitos da avaliação processam-se, tratando-se do 1.º e 2.º Ciclos, ou do 3.º 

Ciclo, no respeito pelo consignado respetivamente no Despacho Normativo 

supracitado. No Pré-escolar ter-se-á em conta o Decreto-Lei n.º 241/2001. 

 

b) A avaliação sumativa, realizada no final de cada ciclo dá origem a uma tomada de 

decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa-se através das menções, 

respetivamente de Aprovado(a) ou Não aprovado(a).  

 

c) A avaliação sumativa, realizada nos anos não terminais de ciclo dá origem a uma 

tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa-se através 

das menções, respetivamente de Transitou) ou Não transitou.  
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d) A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma decisão 

pedagógica e deverá ser tomada sempre que o professor titular de turma, ouvidos 

os competentes Conselhos de Ano/Ciclo, no 1.º ciclo, ou o Conselho de Turma, no 

2.º e 3.º ciclo, considerem: 

 

 

i. Nos anos terminais de ciclo (4.º, 6.º e 9.º anos), que o aluno adquiriu os 

conhecimentos e desenvolveu as capacidades necessárias para progredir com 

sucesso os seus estudos no ciclo subsequente, sem prejuízo do disposto no n.º 

11 do artigo 9.º e no artigo 13.º do presente despacho; salvaguardando-se, a 

obrigatoriedade da realização das provas finais de ciclo a Português e 

Matemática e a agregação do resultado obtido pelo aluno na respetiva avaliação 

final nos termos e modos definidos por Lei.  

 

ii. Nos anos não terminais de ciclo (2.º, 3.º, 5.º, 7.º e 8.º anos), que o aluno 

demonstra ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades 

essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte. 

 

Refira-se, que a pauta final terá na coluna de observações a menção de “Aprovado” ou “Não 

aprovado” no que respeita aos anos terminais de ciclo, enquanto nos anos não terminais de ciclo 

deve constar “Transitou” ou “Não transitou”. 

 

Assim, e em conformidade com o estabelecido no Despacho Normativo n.º 24-A/2012, 

observar-se-á os seguintes princípios e procedimentos: 

 

1. No final de cada ciclo, no 4.º ano, 6.º e 9.º ano de escolaridade: 

  

1.1 - Regra geral: 

 

O aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado(a) se, após a realização da 

avaliação sumativa final, estiver numa das seguintes situações:  

 

a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas áreas disciplinares 

ou disciplinas de Português (ou PLNM) e de Matemática; 
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b) b) Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas, no caso 

dos 2.º e 3.º ciclos, e tiver obtido classificação inferior a 3 em Português (ou 

PLNM) ou em Matemática e simultaneamente menção não satisfatória nas 

outras áreas disciplinares, no caso do 1.º ciclo. 

 

Os alunos autopropostos do ensino básico não progridem e obtêm a menção de Não Aprovado 

se estiverem nas condições referidas no número anterior. 

A disciplina de Educação Moral e Religiosa, nos três ciclos do ensino básico, as áreas não 

disciplinares, no 1.º ciclo, o Apoio ao Estudo, no 2.º ciclo, e as disciplinas de oferta 

complementar, nos 2.º e 3.º ciclos, não são consideradas para efeitos de progressão de ano e 

conclusão de ciclo. 

 

1.1.1 - Nos finais de ciclo, aplicam-se os critérios de progressão definidos nos diplomas 

supracitados (isto é ponderado peso das classificações, interna e externa, obtidas pelos alunos 

nas áreas curriculares disciplinares de Português e Matemática. 

 

1.1.2 - As classificações obtidas na avaliação sumativa interna efetuada previamente pela 

escola - são “provisórias” - até à agregação dos resultados das provas finais de ciclo àquelas 

disciplinas ou áreas curriculares: 

 

a) - A obrigatoriedade da realização de provas finais de ciclo a Portuguesa e 

Matemática os quais incidem sobre os conteúdos definidos nos programas e têm como 

referência as metas curriculares em vigor definidas para os três ciclos do ensino básico 

 

As provas finais dos 1.º e 2.º ciclos realizam -se em duas fases com uma única chamada cada, 

sendo a 1.ª fase obrigatória para todos os alunos, destinando -se a 2.ª fase aos alunos: 

 

- Que faltem à 1.ª fase por motivos excecionais devidamente comprovados; 

 

- Que obtiveram uma classificação final inferior a 3 após as provas finais realizadas na 1.ª 

fase; 

 

- Autopropostos que, após as reuniões de avaliação de final de ano, não obtiveram 

aprovação de acordo com o previsto no artigo 13.º do presente despacho. 

 

A classificação obtida na 2.ª fase das provas finais realizadas pelos alunos (exceto os alunos 

autopropostos) é considerada como classificação final da respetiva área disciplinar ou disciplina. 
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Os alunos dos 1.º e 2.º ciclos podem usufruir do prolongamento da duração do ano letivo, a 

fim de frequentarem o período de acompanhamento extraordinário, de acordo com o previsto nos 

artigos 20.º e 23.º do presente despacho e o estabelecido no calendário escolar. 

 

São admitidos às provas finais dos três ciclos os alunos que ficarem retidos por faltas pela 

aplicação das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro — 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar. 

 

b) As provas finais do 3.º ciclo realizam -se numa fase única com duas chamadas, tendo a 1.ª 

chamada carácter obrigatório e destinando -se a 2.ª chamada a situações excecionais 

devidamente comprovadas. 

 

Para o efeito, são internos os alunos que frequentem as aulas até ao final do ano letivo, em 

estabelecimento de ensino público ou do ensino particular e cooperativo dotado de autonomia ou 

de paralelismo pedagógico, ou ainda em seminário abrangido pelo disposto no Decreto -Lei n.º 

293 -C/86, de 12 de setembro. 

 

Não são admitidos à realização das provas finais do 3.º ciclo os alunos que tenham 

classificações na avaliação sumativa interna que já não lhes permitam superar, após a realização 

das provas finais: 

 

Assim, e no caso do 3.º ciclo, na avaliação sumativa interna, em função das classificações 

obtidas pelos alunos, far-se-á a verificação das condições de admissão às provas finais 

(exames nacionais) de Língua Portuguesa e Matemática; 

 

 Nem todos os alunos serão admitidos a exame, e os que não o forem ficarão 

automaticamente retidos. Serão admitidos/não admitidos a exame os alunos que, na 

sequência da avaliação interna, se encontrem nas seguintes situações: 

 

Não são admitidos a exame, os alunos com 

as seguintes classificações: 

São admitidos a exame, os alunos com 

as seguintes classificações: 

  

a) 

POR MAT       

  

a) 

POR POR   

1 1 2 1 

  

b) 

  

D1 D2 MAT POR POR 

<3 <3 1 1 2 

D1 D2 POR   

  

  

  

b) 

D1 D2 MAT   

<3 <3 1 <3 <3 2 

  

c) 

D1 D2 D3 D1 D2 POR 

<3 <3 <3 <3 <3 2 

 LEGENDA/CÓDIGOS: D1 POR MAT 
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- D1, D2 e D3 – Disciplinas do 9.º ano (exceto 

POR e MAT) 

- < 3 – Nível inferior a 3; 

- POR – Português; 

- MAT– Matemática. 

  <3 2 1 

D1 POR MAT 

<3 1 2 

  c) D1 D2 LPO MAT 

<3 <3 2 2 

 

Note-se que um aluno que tenha obtido classificação inferior a 3 em 4 disciplinas, sendo que 

duas delas sejam Português e matemática de nível 2, será admitido a exame, visto que aí pode 

subir de nível, isto em tese, mas a hipótese não pode ser negada. 

 

e) A decisão de transição/aprovação do aluno num ano terminal de ciclo depende, sempre, da 

avaliação sumativa externa; 

 

f) - O peso da avaliação sumativa externa na classificação final do aluno a estas disciplinas é 

de 30%, Assim a Classificação final a atribuir a estas disciplinas, na escala de 1 a 5, é calculada 

de acordo com a seguinte fórmula, arredondada às unidades: 

CF (Classificação Final) = 7Cf (Classificação Interna) +3CE (Classificação de Exame)/10. 

 

g) - A não realização destes exames determina a retenção do aluno no 4.º, 6.º 9.º 

ano de escolaridade.  

 

h) - Estão dispensados da realização destes exames os alunos de necessidades educativas 

individuais de carácter permanente que frequentam um currículo específico individual, ao 

abrigo do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de acordo com o estipulado no número 79 do 

Despacho Normativo n.º 18/2006, de 14 de março. Estes alunos não podem ingressar em 

cursos de nível secundário para prosseguimento de estudos. 

 

A adoção de qualquer condição especial na realização das Provas Finais de Ciclo - Português e 

de Matemática exige que os alunos com necessidades educativas especiais de caráter 

permanente tenham sido abrangidos por medidas educativas, homologadas no seu programa 

educativo individual, ao abrigo do citado decreto-lei. 

 

A aplicação de qualquer condição especial de realização das provas finais  é da 

responsabilidade do órgão de direção do agrupamento, sendo obrigatória a anuência expressa do 

encarregado de educação. 

 

2. –Anos Não terminais de Ciclo, (n.º 6 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, e 

alínea b9 do n.º 2 do Artigo 12.º do Despacho Normativo n.º 24-A/2012 ), estabelece que “caso 

o aluno não adquira os conhecimentos predefinidos para um ano não terminal de ciclo 
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que, fundamentadamente, comprometam a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das capacidades definidas para um ano de escolaridade, o professor 

titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o conselho de turma, nos 2.º e 

3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno no mesmo ano de 

escolaridade”. 

 

As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte 

revestem caráter pedagógico e são tomadas sempre que o professor titular de turma, no 1.º 

ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, considerem: 

 

b) Nos anos não terminais de ciclo, que o aluno demonstra ter adquirido os conhecimentos 

e desenvolvido as capacidades essenciais para transitar para o ano de escolaridade seguinte. 

 

Nesta conformidade, aqueles diplomas não estabelecem qualquer padrão administrativo 

que, em rigor, determine, ou quantifique, as avaliações negativas a partir das quais um 

aluno deva ficar retido, deixando à ponderação dos Conselhos de Ano/Conselhos de Turma, 

consoante os ciclos, aquela decisão. O que é relevante nesta tomada de decisão no que respeita 

aos alunos que não tenham adquirido os conhecimentos predefinidos para o ano não terminal de 

ciclo que frequenta, é a verificação, por parte daqueles Conselhos, se aquele desempenho 

compromete a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

definidas para esse ano de escolaridade. 

 

Ou seja, o que aqueles diplomas estabelecem é que o que é determinante na decisão de 

retenção de um aluno num ano não terminal de ciclo é a análise e a ponderação realizada em 

sede de Conselho de Ano ou Turma sobre as condições efetivas de, um determinado aluno, ainda 

que não adquirindo os conhecimentos predefinidos para o ano de escolaridade que frequenta (ano 

não terminal de ciclo), ter ou não comprometido a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das capacidades definidas para esse ano de escolaridade, não se estabelecendo 

de forma quantitativa o limiar a partir do qual o aluno deva ficar retido. 

 

Ora, esta verificação é da responsabilidade do Conselho de Ano/Turma e deve fazê-lo com 

base na análise do percurso escolar do aluno e dos indicadores de aprendizagem recolhidos ao 

longo do ano nas diversas áreas ou disciplinas. 

 

A decisão de retenção não depende do número de avaliações negativas obtidos pelo aluno, 

mas pela perceção que o conselho de Ano/turma ou os professores têm quanto ao grau de 

comprometimento do aluno na aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das 

capacidades definidas para esse ano de escolaridade.  
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Isto é, pode um aluno ter um número indeterminado de avaliações negativas, incluindo 

Português e Matemática que, se o Conselho de Ano/Turma ou os professores, considerarem que a 

aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para esse ano de 

escolaridade não ficam comprometidas, então esse aluno poderá transitar.  

 

Em todo caso, o Conselho Pedagógico, deliberou estabelecer como indicador para 

ponderação obrigatória por parte dos Conselho de Ano/Turma, que devem prevalecer à 

tomada de decisão, para os anos não terminais de ciclo, o seguinte: 

 

 - É indicador de que as aprendizagens adquiridas pelo aluno podem comprometer a 

aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades definidas para esse 

ano de escolaridade, sempre que o aluno, em resultado da avaliação sumativa final, 

obtenha avaliação negativa a Português e Matemática cumulativamente ou mais de 3 

avaliações negativas quaisquer que sejam as disciplinas, , sendo certo que EMRC e a oferta 

complementar não conta para esse efeito. 

 

Ou seja, desde que obtenha cumulativamente avaliação negativa a Português e a Matemática 

ou com 4 avaliações negativas pode, em geral, verificar-se a retenção. 

 

 Cabe ao Conselho de Ano no caso do 1.º ciclo ou ao Conselho de Turma no caso do 2.º e 3.º 

ciclos ponderar a situação do aluno no que respeita aos conhecimentos adquiridos e as 

capacidades desenvolvidas e verificar se as mesmas comprometem a aquisição das 

aprendizagens essências do ano escolar subsequente. 

 

 Caso, aquelas estruturas pedagógicas concluam que aquelas aprendizagens estão 

comprometidas deve decidir-se pela retenção.  

 

Mas pode também excecionalmente decidir a progressão do aluno se considerar, tendo por 

base fundamentos de natureza pedagógica, face á situação concreta, e tendo em conta os 

critérios gerais de avaliação definidos pelo Conselho Pedagógico, o desempenho e atitudes do 

aluno, bem como a perspetiva de futura evolução positiva inserida no contexto familiar, entre 

outras situações e características do caso concreto, que, apesar do desempenho verificado, e da 

insuficiência dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas, a aquisição das 

aprendizagens essências do ano que frequenta no contexto do ciclo não estão comprometidas ou 

que a decisão de progressão é aquela que melhor defende os interesses do aluno. 

 

 Em todo caso, qualquer das decisões deve estar fundamentada em ata.  
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A retenção tem sempre carácter excecional. O normal é que o aluno aprenda e obtenha 

sucesso educativo, e por isso, a progressão. A retenção é decidida em conselho de ano ou 

turma na sequência das avaliação das aprendizagens e estas indiciarem a necessidade de 

ponderação quanto à eventual retenção do aluno no ano não terminal de ciclo.  

 

O conselho de ano/turma “tem de considerar que as aprendizagens, conhecimentos e 

capacidades demonstradas pelo aluno permitem o desenvolvimento das aprendizagens, 

conhecimentos e capacidades essenciais definidas para o ano de escolaridade frequentado pelo 

aluno que lhe permite frequentar o ano de escolaridade subsequente. 

 

Assim, a decisão de retenção de um aluno em ano não terminal de ciclo só pode ser 

tomada se, tendo por referência as aprendizagens essenciais para o ano de escolaridade que o 

aluno frequenta, o aluno demonstrou estar a uma grande distância de as adquirir e desenvolver 

em tempo útil, tendo em conta o ano de escolaridade seguinte. 

O que é relevante nesta decisão é a análise global das aprendizagens feitas e 

conducentes à aquisição dos conhecimentos e ao desenvolvimento das capacidades e 

não o número de avaliações negativas, nem a natureza das disciplinas ou das áreas 

curriculares disciplinares e não disciplinares. 

 

Compete ao Conselho de Ano e ao Conselho de Turma decidir quanto à progressão ou retenção 

do aluno, independentemente dos níveis negativos que apresenta. 

 

NOTA: A retenção em qualquer ano de escolaridade implica que o aluno frequente no ano 

letivo seguinte de novo todas as disciplinas e áreas não disciplinares do ano de escolaridade em 

que foi retido, conforme disposto no n.º 5 do artigo 12.º do mesmo Despacho Normativo, visto 

que na escolaridade obrigatória a matrícula é em “regime de classe” e não “por disciplina”. Neste 

aspeto apenas poderá haver uma situação excecional para alunos eventualmente retidos que 

estejam abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 no âmbito do ensino especial, e desde 

que no respetivo plano educativo individual constem essas condições especiais de 

avaliação devidamente explicitadas, os quais poderão no ano letivo seguinte frequentar apenas 

as disciplinas em que tiveram nível negativo, desde que isso esteja previsto nas condições de 

avaliação do referido plano educativo, e desde que, por proposta fundamentada, o conselho de 

turma assim o delibere por maioria dos seus membros docentes, sob parecer favorável e 

fundamentado de docente dos serviços especializados (caso tenha existido acompanhamento do 

aluno) e caso seja previsível que tais serviços ou outras estruturas da escola no ano letivo 

seguinte assegurem o acompanhamento desse aluno nas horas que terá livres, por não 

frequentar as disciplinas em que já obteve nível positivo. 
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Acresce a esta orientação, o estabelecido pelo mesmo Despacho Normativo, a saber:  

 

No âmbito da sua autonomia, devem ser adotadas pela escola medidas de promoção do 

sucesso escolar, definindo-se, sempre que necessário, planos de atividades de acompanhamento 

pedagógico orientados para a turma ou individualizados, com medidas adequadas à resolução das 

dificuldades dos alunos, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 

139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho. 

 

Acresce, pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, que na 

tomada de decisão que implique a retenção do aluno, isto é, “em situações em que o aluno não 

adquira os conhecimentos nem desenvolva as capacidades definidas para o ano de escolaridade 

que frequenta, o professor titular de turma, no 1.º ciclo, ouvido o conselho de docentes, ou o 

conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, deve propor as medidas necessárias para colmatar as 

deficiências detetadas no percurso escolar do aluno, designadamente, nos 1.º e 2.º ciclos, o 

eventual prolongamento do calendário escolar para esses alunos”. 

 

De resto, nos termos daqueles diplomas a avaliação da aprendizagem, constitui um processo 

regulador do ensino, orientador do percurso escolar e certificador dos conhecimentos adquiridos e 

capacidades desenvolvidas pelo aluno. 

 

A avaliação tem por objetivo a melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos 

adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das 

metas curriculares globalmente fixadas. 

 

9) No 1.º ciclo, 2.º e 3.º ano de escolaridade, considera-se que as os conhecimentos 

adquiridos e as capacidades desenvolvidas pelos não permitem o posterior desenvolvimento das 

aprendizagens essenciais definidas para o final dos respetivos anos de escolaridade, sempre que 

o aluno não seja capaz de demonstrar as seguintes competências e aprendizagens: 

 

Perfil do aluno: 

 

- Revela grandes dificuldades na aquisição de novos conhecimentos; 

 

- Não consegue interpretar, minimamente, o material fornecido; 

 

- Revela passividade perante as atividades propostas; 
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- A sua progressão no processo ensino/aprendizagem processa-se muito aquém do 

esperado para a sua idade cronológica; 

 

- Demonstra falta de assiduidade e pontualidade sistemática e injustificadas. 

 

Português:  

 

O domínio do português é decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao 

conhecimento, no relacionamento social e no exercício pleno da cidadania. 

 

2º Ano de Escolaridade: 

  Exprimir-se oralmente com clareza 

 Capacidade de ler e interpretar um pequeno texto (descodificar cadeias grafemáticas e 

delas extrair informação). 

 Conhecimento para responder por escrito a questionários simples (dominar técnicas 

fundamentais da escrita com vista à desenvoltura). 

 Capacidade de elaborar pequenos textos com sequência lógica (dominar técnicas 

simples de composição). 

 

3º Ano de Escolaridade: 

 Capacidade de ler com fluência.  

 Conhecimentos para relatar acontecimentos vividos e observados. 

 Capacidade de elaborar textos com sequência lógica. 

 Conhecimento de regras gramaticais básicas. 

 

Matemática: 

Desenvolve a capacidade e confiança pessoal para analisar e resolver situações 

problemáticas, para raciocinar e comunicar. 

 

2º Ano de escolaridade: 

 

 Compreensão e reconhecimento da noção de quantidade 

 Aptidão de ordenar e comparar números até à centena 

 Aptidão para efetuar adições e subtrações simples. 
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 Tendência para usar técnicas de cálculo mental (efetuar contagens de 2 em 2; 5 em 5; 

10 em 10) 

 

3º Ano de escolaridade: 

 

 Aptidão para o reconhecimento dos números inteiros (dezena de milhar) e decimais 

(décima e centésima) 

 Aptidão para resolver situações problemáticas simples do dia–a-dia aplicando as 

operações aritméticas necessárias à sua resolução e técnicas de cálculo mental 

 Aptidão para efetuar medições e compreensão do sistema internacional de unidades. 

 Predisposição para explorar figuras geométricos e identificar as suas propriedades. 

 

1.º Ano de escolaridade 

 

 Não há lugar a retenção, salvo se o mesmo tiver ultrapassado o limite de faltas injustificadas. 

Contudo, e apesar de neste ano de escolaridade não haver lugar a retenções, tendo em conta 

as exigências formuladas pelo Despacho Normativo n.º 24-A/2012, o mesmo Conselho, 

mediante propostas das diferentes estruturas de orientação educativa, aprovou e adotou, para 

este ano de escolaridade os seguintes critérios de avaliação, a saber: 

 

- Capacidade de se exprimir de forma confiante e contextualizada; 

- Capacidade de compreender e reter informações simples; 

- Capacidade de ler e interpretar frases simples; 

- Capacidade de elaborar frases com sequência lógica; 

- Compreensão e reconhecimento da noção de quantidade; 

- Aptidão para ordenar e comparar números até 20; 

- Aptidão para efetuar adições e subtrações com os números em estudo; 

- Aplicar a simbologia (>, <, =, +, -). 

 

Assim, o aluno terá uma daquelas menções qualitativas, consoante esteja mais ou menos apto 

a: 

1. Cumprir os itens referidos no perfil definido para o ano de escolaridade e ciclo de 

ensino que frequenta 

2. For assíduo e pontual, justificando as possíveis faltas e atrasos  

3. Cumprir as regras de sociabilidade e disciplina 

4. Valorizar a vida escolar, com o seu interesse e participação 

 
O aluno terá as menções qualitativas de Não Satisfaz quando: 
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1) Apresente Não Satisfaz a Língua Portuguesa e Matemática 

2) Não cumpra os itens definidos no perfil desenhado para o ano de escolaridade e 

Ciclo de ensino que frequenta 

3) Não for assíduo e pontual, não justificando as possíveis faltas e atrasos  

4) Não cumprir as regras de sociabilidade e disciplina 

5) Não valorizar a vida escolar, com o seu interesse e participação 

 

Em todo caso, em todos os ciclos e anos de escolaridade, importará ter em consideração que 

a decisão de "retenção ou progressão do aluno" no final do ano, terá de ter em conta um 

conjunto de fatores, que dependerão da implementação de medidas de promoção do sucesso 

escolar, do processo individual do aluno, do balanço das atividades de enriquecimento e os 

pareceres dos encarregados de educação e de outros serviços intervenientes no processo 

educativo dos alunos.  

 

A decisão de "retenção do aluno" no final do ano deverá desencadeará, consoante se trate de 

1.ª ou 2.ª retenção, um conjunto de estratégias que visam a recuperação do aluno ou a definição 

do seu percurso escolar e formativo através da adoção de medidas de promoção de sucesso 

escolar previstas no artigo 20.º do Despacho Normativo n.º 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

 

10) - Apreciação Descritiva geral – 1.º ciclo (Sínteses Descritivas/Registos de 

Avaliação): 

Síntese descritiva das áreas curriculares não disciplinares (Área de projeto, Estudo Acompanhado, Formação Cívica) 
 Participa/Não participa nas atividades propostas 
 Demonstra/Não demonstra interesse pelas atividades 
 Mostra interesse/Desinteresse nos trabalhos a desenvolver 
 Integra-se/Não se integra de modo responsável no grupo de trabalho 
 Informa-se/Não se informa, sobre os temas a debater 
 Participa/Não participa na escolha dos temas 
 Tem o caderno bem/mal apresentado e organizado 
 Tem/Não tem hábitos e métodos de estudo 
 Pesquisa/Não pesquisa informações necessárias 
 Toma iniciativa/Não toma iniciativa 
 Revela/Não revela criatividade 
 Revela/Não revela autonomia 
 Revela/Não revela esforço e persistência 
 Empenha-se ou não nas tarefas e elabora/não elabora os trabalhos solicitados 
 Comportamento conveniente/inconveniente, ajustado/desajustado 
 Respeita/Não respeita o regulamento interno da escola  

 Revela/Não revela atitudes de cidadania 
 Respeita ideias e sentimentos dos outros 

Síntese descritiva das áreas curriculares disciplinares (Língua Portuguesa, Estudo do Meio, Matemática, Expressões 
Artísticas e Física-Motora) 
Língua Portuguesa 

 Compreensão de vocabulário ativo 
 Compreensão progressiva de enunciados orais e escritos 
 Conhecimento/Desconhecimento de vocabulário e pontuação 
 Conhecimento de regras elementares da comunicação oral e escrita 
 Capacidade de produzir e/ou criar histórias, contos, relatos,... 
 Domínio progressivo da técnica da escrita 

Interpretação de textos e questionários 
Matemática 
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 Compreensão de representação de números 
 Compreensão de situações problemáticas aritméticas e não aritméticas. 
 Conhecimento de números, grandezas e medidas, noções básicas e geometria 
 Capacidade de resolução de problemas do dia a dia 
 Domínio das técnicas de cálculo 
 Aptidão para ler e interpretar tabelas e gráficos 
 Aptidão para resolver as diferentes operações  
 Raciocínio lógico/abstrato 

Estudo do Meio 
 Compreensão de princípios elementares do Meio Social e Físico 
 Conhecimento da sua identidade, da realidade envolvente (natural e social) e do seu património histórico 

(local e regional) 
 Capacidade de problematizar situações concretas existentes no seu meio 
 Domínio de técnicas simples de recolha e tratamento de dados 
 Aplica técnicas elementares de pesquisa 
 Compreensão das transformações que contribuem para a dinâmica da Terra e das suas consequências a 

nível ambiental e social. 
 Conhecimento das normas de segurança e de higiene na utilização de materiais 
 Interesse pelas matérias 
 Retenção das matérias 

Utilização de Expressões Artísticas 
Plástica 

 Compreensão de formas, cores e técnicas 
 Conhecimento de formas diversas de expressão 
 Capacidade de produzir e/ou criar trabalhos diversos 
 Domínio de técnicas simples de pintura, recorte, colagem e dobragem 
 Criatividade 

Dramática 
 Compreensão de instruções de jogos de comunicação verbal e não-verbal 
 Conhecimento de diferentes pape, de exercícios de comunicação 
 Capacidade de produzir e/ou criar personagens, histórias ou jogos de imaginação 
 Domínio progressivo da expressividade do corpo e da voz 

Musical 
 Compreensão de gestos, sons, ritmos e escrita musical 
 Conhecimento de músicas (canções, lengalengas, rimas) e instrumentos vários 
 Capacidade de produzir e/ou criar sons (explorando-os e representando-os) 
 Domínio progressivo da expressividade do corpo e da voz e de exploração de sons 

Física-Motora 
 Conhecimento de regras elementares de jogo e de outras atividades desportivas 
 Capacidade de praticar jogos, exercícios diversos, percursos na natureza  
 Vocabulário específico 
Atividades de enriquecimento do currículo 

 Realizaram atividades como: língua estrangeira, TIC ou outras 
 

Apreciação Global 

 Revelou muitas dificuldades e não desenvolveu competências essenciais 
 Revelou dificuldades, não desenvolvendo competências essenciais 
 Embora com dificuldades, desenvolveu algumas competências essenciais 
 Desenvolveu as competências consideradas essenciais 
 Desenvolveu com facilidade competências a vários níveis 
 Demonstrou bom domínio de competências a vários níveis 

 
Nota: Deve fornecer-se informações também das áreas transdisciplinares. 
 Pode incluir-se aspetos em que se destaca e/ou necessita melhorar 

 

 

VI - Oferta Complementar 

 

A avaliação da oferta complementar, devem processar-se de acordo com o 

consignado no Despacho Normativo n.º 24-A/2012 e, apesar da sua operacionalização 

decorrer sob a responsabilização do professor titular de turma no 1.º ciclo e respetivo Conselho 

de Ano/Ciclo, e do Conselho de Turma, constituiu objeto de avaliação em todas as áreas 

curriculares. 
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Relembra-se que, a avaliação nestas áreas expressa-se de forma descritiva, conduzindo 

também, à atribuição de uma menção qualitativa (Reduzido, Não satisfaz, Satisfaz, Satisfaz 

bastante e Excelente). Nestas áreas, a avaliação sumativa utiliza elementos provenientes das 

diversas disciplinas e áreas disciplinares. 

 

A síntese descritiva das áreas curriculares não disciplinares tem como referência o que 

está estabelecido, para estas áreas, no Plano Curricular de Turma. Entre outros, são 

considerados os seguintes parâmetros de avaliação: 

 

relação interpessoal, reflexão sobre a vida da turma, da escola e da comunidade, 

autonomia e sentido de responsabilidade. 

 

Decorrente desta articulação, devem ser reanalisados e reavaliados os projetos 

curriculares de turma com vista à introdução de eventuais reajustamentos. 

 

Em síntese, são indicadores, na avaliação das áreas curriculares não disciplinares, os 

seguintes parâmetros: 

 

- Responsabilidade - Assiduidade e pontualidade; 

- Empenho; - Empenho, interesse e disciplina; 

- Organização; - Apresentação em aula do material didático necessário e 

aplicação prática das competências trabalhadas na aula; 

- Cooperação; - Realização das tarefas solicitadas pelos professores e respeito 

pelas regras estabelecidas 

- Autonomia; - Progresso na autonomia e organização do trabalho. 

- Iniciativa.  

 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, para objetivar a avaliação, o professor 

deverá recolher elementos através de técnicas e instrumentos específicos, construídos em cada 

Departamento Curricular/Conselho de Docentes e Conselho de Diretores de Turma, tais como:  

 

 • Grelhas de observação;  

 • Registos de incidentes críticos;  

 • Listas de verificação;  

 • Registos de audição, leitura;  

 • Escalas de classificação.  
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Realização de atividades propostas:  

 

 • Trabalhos de casa;  

 • Trabalhos de grupo/individuais;  

 • Trabalho de projeto;  

 • Relatórios/trabalhos experimentais;  

 • Fichas de leitura;  

 • Produção de textos escritos;  

 • Portefólio;  

 • Fichas de auto – avaliação ou sua inclusão nos testes e fichas formativas;  

 • Intervenções orais;  

 • Atividades físicas;  

 • Fichas formativas;  

 • Testes.  

  

VIII - Operacionalização da Avaliação na Educação Pré-Escolar 

 

Quanto ao Pré-escolar, a avaliação e respetivos procedimentos avaliativos, 

deverão decorrer dentro do consignado no Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, (em 

observância da Circular nº 17/2007 e do Despacho n.º 5220/97) isto é, o Educador deve 

avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos 

adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo.  

 

Em todo caso, a avaliação do Pré-escolar deve ser desenvolvida no Conselho de Ano. No 

entanto, importa ter presente que a Educação Pré-Escolar tem especificidades às quais não se 

adequam todas as práticas e formas avaliativas utilizadas tradicionalmente noutros níveis de 

ensino.  

 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente 

formativa, pois trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se 

interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e 

das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando.  

 

A Educação Pré-Escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, 

assegurando à criança condições para abordar com sucesso a etapa seguinte. 
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Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que permitam 

desenvolver estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada criança e do grupo no 

respeito pelos valores de uma pedagogia diferenciada.  

 

Assim, nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(Despacho n.º 5220/97, de 4 de agosto), “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, também, suporte do 

planeamento”. 

 

Em todos os ciclos de ensino, no processo de documentação desta avaliação deve 

usar os modelos em vigor neste Agrupamento de escolas. 

 

Assim, a avaliação no pré-escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, 

diagnóstica, autorreguladora e formadora pois trata-se, essencialmente, de um processo 

contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e 

procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando 

consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. 

Desenvolve-se em 3 dimensões fundamentais: 

 

- As competências/aprendizagens das crianças; 

- Ação docente; 

- O ambiente educativo. 

 

Para cada uma destas dimensões foram estabelecidos critérios e definidos instrumentos de 

observação e avaliação diversificados e tendentes a possibilitar a sistematização da informação 

recolhida que permita acompanhar a evolução das aprendizagens da criança, fornecendo ao 

educador elementos para reflexão e adequação da intervenção educativa.  

 

São intervenientes na avaliação os educadores titulares de turma e todos os docentes que 

colaboram com o PCT, a saber, docentes e outros técnicos que colaborem com o PE do 

Agrupamento; crianças e professores dos Apoios Educativos; pais e encarregados de educação e 

outros elementos da comunidade. 

 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/25/Orientacoes_curriculares.pdf
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A avaliação é de caráter sistemático e contínuo. Os momentos de avaliação deverão 

estar especificados nos Projetos Curriculares. Será trimestral e ficará registada em ata do Conselho 

de Docentes e respetivo núcleo. No final do ano será elaborado um relatório final de avaliação. 

O educador elaborará um documento escrito com informação global das aprendizagens mais 

significativas das crianças, realçando o seu percurso, evolução e progressos. Este documento 

consta de uma grelha de observação descritiva elaborada e aprovada pelo Conselho de Docentes 

do Pré-escolar e que acima aprovamos. Esta grelha será posteriormente arquivada no dossier 

individual da criança. 

 

Finalmente, reafirma-se que a Educação Pré-Escolar é perspetivada no sentido da 

educação ao longo da vida, assegurando à criança condições para abordar com sucesso a 

etapa seguinte. 

 

Avaliar é «o processo de observar, registar, e outros modos de documentar o trabalho que a 

criança faz e como faz, como a base para a variedade de decisões educacionais que afetam a 

criança, incluindo planear para grupos e crianças individuais e comunicar com os pais. A mais 

fundamental e básica razão para avaliar é identificar onde está a criança, em termos de 

desenvolvimento e aprendizagem e apreciar os progressos e mudanças verificadas ao longo do 

tempo. Esta informação é usada, em primeiro lugar, para planificar e adequar as oportunidades de 

aprendizagem, as atividades e as estratégias de modo a que estas respondam aos interesses 

individuais e necessidades de desenvolvimento das crianças. Também pode ser usada para relatar 

aos pais os progressos realizados e para fornecer evidências das aprendizagens às crianças e aos 

pais. Pode, ainda, ser utilizada para identificar problemas de desenvolvimento e fundamentar a 

elaboração de relatórios das crianças que necessitem de alguma ajuda especial.  

 

No contexto da avaliação realizada na educação pré-escolar a observação desempenha um 

papel fundamental. A observação direta, de crianças envolvidas em situações e atividades 

adequadas, é um procedimento útil para obter informações relativas ao desenvolvimento da 

criança e às áreas de conteúdo que são depois utilizadas para a adequação dos objetivos e para a 

planificação das atividades para cada criança e para o grupo. A desejada qualidade da educação 

pré-escolar acentua a necessidade da intencionalidade educativa «... O que implica uma 

organização intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o educador planeie o 

seu trabalho e avalie os processos e os efeitos no desenvolvimento e nas aprendizagens da 

criança» (Ministério da Educação, 1997, p.18). A informação obtida e documentada através da 

observação sistemática pode ser exata, precisa e significativa para os educadores de infância 

porque é realizada no contexto natural e autêntico dos acontecimentos providenciando informação 

que ajude o educador a melhor responder às necessidades e interesses das crianças. 
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Segundo o Decreto – Lei nº 241/2001 e no âmbito da observação, da planificação 

e da avaliação, o educador de infância:  

 

a) Observa cada criança, bem como os pequenos grupos e o grande grupo, com vista a 

uma planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da criança e do grupo e aos 

objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem; 

 

b) Tem em conta, na planificação do desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências de que as crianças são portadoras; 

 

c) Planifica a intervenção educativa de forma integrada e flexível, tendo em conta os 

dados recolhidos na observação e na avaliação, bem como as propostas explícitas ou implícitas 

das crianças, as temáticas e as situações imprevistas emergentes no processo educativo; 

 

d) Planifica atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, proporcionando 

aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

 

e) Avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do 

grupo. 

 

1. Objetivos Pedagógicos da Educação Pré-Escolar 

 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;  

 

 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 
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 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no 

âmbito da saúde individual e coletiva; 

 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade. 

 

2. Áreas de Conteúdo 

 

A expressão “áreas de conteúdo” utilizada nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré – Escolar, fundamenta-se na perspetiva de que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são vertentes indissociáveis do processo educativo. 

 

Considera-se “área de conteúdo” como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e 

com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas 

conhecimentos mas também atitudes e saber-fazer. 

 

As áreas de conteúdo constituem as referências gerais a considerar no planeamento e 

avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem. 

 

 

 

1. Área de Formação Pessoal e Social 

 

A criança deve ser capaz de: 

 

 Comunicar afetivamente com os outros.  

 

 Desenvolver a autonomia individualmente e em grupo assente na aquisição do 

saber fazer indispensável à sua independência. 
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 Adquirir condutas sociais de atitudes de tolerância, compreensão do outro, 

respeito pela diferença, colaboração, reciprocidade, democracia, solidariedade, valorização do 

património cultural e ambiental. 

 

 Construir a sua identidade, autoestima e o sentimento de pertencer a um grupo. 

 

 Compreender e valorizar a consequência dos seus atos em si próprio e nos outros. 

 Alcançar uma imagem positiva de si mesmo, identificando características e 

qualidades pessoais, contribuindo para o seu bem – estar e autoestima. 

 

 Ajudar a criança a tomar consciência de si e do outro. 

 

 Progredir na integração, participação e comunicação com os outros (aceitar e 

respeitar as regras dos jogos e de convívio social). 

 

2.  Área de Expressão e Comunicação 

 

 Favorecer o contacto com várias formas de expressão e comunicação, 

proporcionando o prazer de realizar novas experiências, valorizando as descobertas da criança, 

apoiando a reflexão sobre estas experiências e descobertas, de modo a permitir uma apropriação 

dos diferentes meios de expressão e comunicação. 

 

 Diversificar as situações e experiências de aprendizagem, de modo a que a criança 

vá dominando e utilizando o seu corpo e contactando com diferentes materiais que poderá 

explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência de si próprio na relação com os 

objetos. 

Nesta área distinguem-se os seguintes domínios: 

 

2.1- Domínios das Expressões: motora, dramática, plástica e musical. 

 

2.2- Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita. 

 

2.3- Domínio da Matemática. 
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2.1- Expressão Motora 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

 Proporcionar ocasiões de exercício da motricidade global e também da motricidade 

fina, de modo a permitir que todas e cada uma aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu 

próprio corpo. 

 

 Tomar consciência dos diferentes segmentos do corpo, das suas possibilidades e 

limitações, adquirindo progressivamente a interiorizarão do esquema corporal e também a 

tomada de consciência do corpo em relação ao exterior. 

 

 Adquirir a coordenação motora viso manual. 

 

 Adquirir a confiança e segurança básicas na utilização do próprio corpo. 

 

 Adquirir o domínio das condutas da alimentação socialmente adequadas. 

 

2.1- Expressão Dramática 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

 Recrear experiências da vida quotidiana, situações imaginárias e utilizar os objetos 

livremente, atribuindo-lhes significados múltiplos. 

 

 Mimar e dramatizar vivências e experiências da vida quotidiana. 

 

 Realizar dramatizações mais complexas que impliquem um encadeamento de ações, 

em que as crianças desempenham diferentes papéis, como por exemplo, a dramatização de 

histórias conhecidas ou inventadas que constituem ocasiões de desenvolvimento da imaginação/ 

criatividade e da linguagem verbal e não verbal. 

 

 Expressar e comunicar sentimentos através de gestos ou mímica.  

 

 Produzir gestos codificados. 
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 Comunicar através da expressão corporal. 

 

 Representar diversas situações do ambiente afetivo, através do desenho. 

 

2.1- Expressão Plástica 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

 Valorizar o processo de exploração e descoberta de diferentes possibilidades e 

materiais, estimulando o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor. 

 

 Adquirir destrezas manipulativas como cortar, rasgar, pintar e modelar. 

 

 Recriar momentos de uma atividade, passeio ou história. 

 

 Contribuir para alargar as experiências, desenvolver a imaginação e as possibilidades 

de expressão. 

 

 Se expressar livremente utilizando técnicas de expressão plástica comuns: desenho, 

pintura, rasgagem, recorte, colagens. 

 

 Realizar trabalhos de expressão plástica tridimensionais. 

 

 Se expressar livremente através da imagem espontânea das suas próprias vivências. 

 

 Realizar combinação de cores. 

 

2.1- Expressão Musical 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

  Desenvolver a descriminação percetiva e a memória auditiva. 

 

 Escutar, identificar e reproduzir sons e ruídos da natureza. 
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 Explorar sons e ritmos 

 

 Identificar e produzir os diversos aspetos que caracterizam os sons: intensidade 

(fortes e fracos), altura (graves e agudos), timbre (modo de reprodução), duração (sons longos e 

curtos), chegando depois à audição interior, ou seja, à capacidade de reproduzir mentalmente 

fragmentos sonoros. 

 

 Enriquecer e diversificar a expressão musical através de: dança, canto, instrumentos 

musicais, gravador. 

 

 Desenvolver a sensibilidade. 

 

 Identificar e conhecer vários instrumentos musicais. 

 

2.2- Domínio da Linguagem oral e Abordagem à Escrita 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

 Adquirir um maior domínio da linguagem oral, exprimindo sentimentos, desejos e 

ideias. 

 

 Criar um clima de comunicação: com a educadora, com as crianças, com outros 

adultos da instituição e da comunidade. 

 

 Participar nos diálogos e partilhar vivências comuns. 

 

 Dominar a linguagem, alargar o vocabulário, construir frases mais corretas e 

complexas, adquirir um maior domínio da expressão e comunicação que lhe permitem formas 

mais elaboradas de representação. 

 

 Explorar de maneira lúdica a linguagem, adquirir prazer em lidar com as palavras, 

narrar acontecimentos, debater as regras do grupo, negociar a distribuição de tarefas, planear 

oralmente o que se pretende fazer e contar o que se realizou... 

 

 Adquirir o gosto pelo contacto com as diferentes funções do código escrito. 
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 Iniciar o conhecimento e registo de símbolos e sinais do código escrito. 

 

  Se interessar pela linguagem escrita e valorizá-la como meio de informação e 

comunicação de desejos e emoções. 

 

 Adquirir o desejo de aprender a ler através de histórias lidas ou contadas pela 

educadora, recontadas ou inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de imagens.  

 

 Consultar o dicionário, enciclopédias, jornais, revistas, dispondo de uma grande 

variedade de textos e formas de escrita.  

 

 Compreender, memorizar, reproduzir e recrear pequenos textos, quadras, poesias, 

adivinhas da tradição cultural. 

 

2.3- Domínio da Matemática 

 

 A criança deve ser capaz de: 

 

 Adquirir pensamento lógico-matemático, demonstrando momentos de consolidação e 

sistematização de noções matemáticas. 

 

 Tomar consciência da sua posição e deslocação no espaço, bem como da relação e 

manipulação de objetos que ocupam um espaço, levando-a a perceber o que está longe e perto, 

dentro, fora e entre, aberto e fechado, em cima e em baixo… 

 

 Reconhecer e representar diferentes formas. 

 

 Realizar relações de classificação, seriação e ordem entre os elementos de um 

conjunto. 

 

  Reconhecer semelhanças e diferenças que permitem distinguir o que pertence a um e 

a outro conjunto. 

 

 Utilizar as possibilidades da forma de representação matemática para descrever 

alguns objetos, suas características, propriedades e algumas ações que sobre eles se possam 

realizar (ex. conjuntos). 
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 Construir a noção de número e a conhecer o símbolo gráfico. 

 

 Ajudar a criança a formar sequências que têm regras lógicas subjacentes (sequência 

dos dias da semana, sequência dos números naturais). 

 

 Adquirir a consciência do desenrolar do tempo: o antes e o depois, a sequência 

semanal, mensal e anual e ainda o tempo marcado pelo relógio. 

 

 Demonstrar o raciocínio lógico na resolução de problemas da vida quotidiana.  

 

 Realizar medições com padrões de referência convencionais ou com objetos. 

 

 Compreender através de situações da vida diária o funcionamento das principais 

operações: adição e subtração. 

 

3-Área do Conhecimento do Mundo 

 

 A criança deve ser capaz de. 

 

 Saber nomear cores, sensações, sentimentos. 

 

 Efetuar a descoberta de si mesmo (identificação, idade, residência), dos outros e das 

instituições, do ambiente natural (plantas, animais e água). 

 

 Compreender as inter-relações entre espaços, de materiais e objetos. 

 

 Adquirir alguns conhecimentos relativos aos diferentes domínios do conhecimento 

humano: a história, a sociologia, a biologia, a geografia... 

 

 Desenvolver a curiosidade e o desejo de saber mais, a capacidade de observar, o 

desejo de experimentar, a atitude crítica. 

 

 Alargar os interesses do grupo e de cada criança. 
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Apoios educativos 

 

Em relação aos Apoios Educativos, o programa educativo, plano educativo e horário da 

criança, devem ser feitos em parceria com a educadora do ensino regular. Toda esta planificação 

deve ter como base o projeto educativo e o projeto curricular de turma, assim como a avaliação, 

a qual deve ser realizada em cada final de período em conjunto com a educadora do ensino 

regular e a auxiliar da sala. 

 

IX - CONCLUSÃO E CERTIFICAÇÃO 

Aos alunos que concluam com aproveitamento o ensino básico é passado o diploma do 

ensino básico pelo órgão de administração e gestão do respetivo agrupamento ou escola não 

agrupada. 

 

A requerimento dos interessados, devem, ainda, ser emitidas pelo órgão de administração 

e gestão do respetivo agrupamento ou escola não agrupada, em qualquer momento do 

percurso escolar do aluno, certidões das habilitações adquiridas, as quais devem discriminar as 

disciplinas concluídas e os respetivos resultados de avaliação. 

 

Pela emissão das certidões, prevista no número anterior, é devida uma taxa de montante 

a fixar por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 

educação, que constitui receita própria da escola. 

 

Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico realizada a 6 de setembro de 2013 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

__________________________ 

(Silvério Afonso Correia da Silva) 

 
 


