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1. Introdução 

 

O presente documento pretende apoiar e esclarecer os vários elementos da 

comunidade educativa acerca dos sistemas de Avaliação Pedagógica e Classificação em vigor no 

Agrupamento de Escolas de Mundão, desde o ano letivo 2020/2021. 

Nos termos da legislação e normativos legais vigentes (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho e Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto), a 

avaliação: 

a) Incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as 

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas 

áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

b) Assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao 

professor, ao aluno, ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes informação 

sobre o desenvolvimento do trabalho, a qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos 

para a sua melhoria; 

c) Deve ser sustentada por uma dimensão formativa, a qual é parte integrante do 

ensino e da aprendizagem, tendo por objetivo central a sua melhoria, baseada num processo 

contínuo de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as 

aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação; 

d) Deve incluir a utilização de procedimentos, técnicas e instrumentos diversificados e 

adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a 

recolher, que variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a 

desenvolver com os alunos; 

e) Deve informar e sustentar intervenções pedagógicas, reajustando estratégias que 

conduzam à melhoria da qualidade das aprendizagens, com vista à promoção do sucesso 

escolar. 

O sistema de avaliação do desempenho dos alunos deve, ainda, ter em conta que a 

evolução social e tecnológica da sociedade do século XXI apela à necessidade de preparar os 

jovens para uma vida em constante e rápida mudança. Por isso, os sistemas educativos têm 

vindo a mudar os paradigmas centrados exclusivamente no conhecimento, para outros que se 

focam no desenvolvimento de competências, as quais mobilizam os conhecimentos, as 

capacidades e as atitudes. 

Assim sendo, o nosso Agrupamento pretende nortear-se pelos seguintes princípios: 

a) A Escola deve habilitar os jovens com saberes e valores para a construção de uma 

sociedade mais justa, centrada na dignidade humana (Base Humanista). 
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b) A Escola deve desenvolver nos alunos um conhecimento sólido e robusto (Saber). 

c) A Escola deve desenvolver a capacidade de aprender, nomeadamente ao longo da 

vida (Aprendizagem). 

d) A Escola é de todos e para todos (Inclusão). 

e) O currículo deve ser gerido de forma flexível e resultar do trabalho conjunto dos 

professores e educadores (Coerência e Flexibilidade). 

f) A Escola deve preparar os alunos para serem capazes de se adaptar a novos 

contextos (Adaptabilidade e Ousadia). 

g) A Escola deve contribuir para desenvolver a consciência de sustentabilidade, que 

requer relações sinergéticas entre os sistemas social, económico e tecnológico, com 

o sistema Terra, de cujo equilíbrio depende a continuidade da civilização humana 

(Sustentabilidade). 

h) Educar os alunos para um determinado Perfil requer tempo e persistência 

(Estabilidade).  

Por sua vez, o aluno deverá: 

a) Saber agir eticamente, consciente da obrigação de responder pelas próprias ações; 

ponderar as ações próprias e alheias em função do bem comum (Responsabilidade 

e Integridade). 

b) Aspirar ao trabalho bem feito, ao rigor e à superação: ser perseverante face às 

dificuldades (Excelência e Exigência). 

c) Querer aprender mais, ser crítico e criativo, procurar novas soluções (Curiosidade, 

Reflexão e Inovação). 

d)  Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural; ser interventivo, tomando 

a iniciativa e sendo empreendedor (Cidadania e Participação). 

e) Manifestar autonomia pessoal, centrada nos direitos humanos, na democracia, na 

livre escolha e no bem comum (Liberdade). 

Por conseguinte, as aprendizagens específicas de cada disciplina/ área disciplinar, 

decorrendo das Aprendizagens Essenciais, em articulação com o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, materializam o que se espera como resultado da aprendizagem.  

Deste modo, implementou-se um Projeto de Intervenção em Avaliação Pedagógica, o 

qual se enquadra no reforço de um conjunto de boas práticas e atividades que norteiam a missão 

educativa do Agrupamento de Escolas de Mundão e que ecoam num dos principais eixos de ação 

e intervenção do Projeto Educativo e do(s) Plano(s) Anual/Plurianual de Atividades (“Eixo 1 – 

Apoio à melhoria das Aprendizagens”). 



4 

 

 
2. Princípios e práticas orientadoras da avaliação na Educação Pré-Escolar 

 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, publicadas em 

2016, a avaliação da criança não envolve nem a classificação das suas aprendizagens, nem um 

qualquer juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se apenas na documentação do 

processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender 

e os seus progressos. 

A avaliação na Educação Pré-Escolar é assim reinvestida na ação educativa, sendo uma 

avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem. É uma avaliação formativa, por vezes 

também designada como “formadora”, pois refere-se a uma construção participada de sentido, 

que é, simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, do/a educador/a e, ainda, 

de outros intervenientes no processo educativo. 

Deste modo, avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo 

própria, a fim de situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo. Refletir sobre esses 

progressos e o valor que atribui às experiências de aprendizagem das crianças permite ao/a 

educador/a tomar consciência das conceções subjacentes à sua intervenção pedagógica e o 

modo como estas se concretizam na ação. Possibilita-lhe, ainda, explicitar o que valoriza e 

fundamentar as razões das suas opções, junto de outros intervenientes no processo educativo 

(outros profissionais, pais/famílias). 

Em suma, é através de uma avaliação reflexiva, sensível e contextualizada (baseada em 

diversos registos de observação e recolha de informações situadas no contexto), que o/a 

educador/a recolhe informações, a fim de adequar o planeamento ao grupo e à sua evolução, 

falar com as famílias sobre a aprendizagem dos seus/suas filhos/as e tomar consciência da sua 

ação e do progresso das crianças, para decidir como apoiar melhor o seu processo de 

aprendizagem. 

Na Educação Pré-Escolar, a avaliação das crianças é um processo contínuo de 

observações/registos, sendo reportado formalmente no final de cada momento intermédio, de 

acordo com uma caracterização/síntese descritiva, centrada na identificação dos progressos da 

aprendizagem de cada criança (perspetiva formadora e autorreferenciada), conforme consta 

nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Esta avaliação do processo permite também saber em que medida as crianças se 

envolveram nas atividades e projetos, e quais as aprendizagens que vão realizando (progressos 

alcançados). 

Ao longo do ano, o/a educador/a vai dando conta do desenvolvimento do processo 

educativo e do progresso das aprendizagens das crianças, através de reuniões e contactos 

informais com os pais/famílias. A partilha da avaliação de cada criança com os pais/famílias, 
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tornando visível o processo pedagógico e os progressos do seu/sua filho/filha, permite-lhes 

compreender as aprendizagens que realizaram, mas também contribuir para essa avaliação, 

através do que conhecem da criança e observam em casa, facilitando a articulação entre a 

educação familiar e o processo educativo no jardim de infância. 

 

3. Princípios e práticas orientadoras da avaliação no 1.º, 2.º e 3.º ciclos 

 

A. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO: FORMATIVA E SUMATIVA 

 

A avaliação pedagógica visa contribuir para melhorar a qualidade das aprendizagens dos 

alunos. Trata-se de um processo que permite regular a qualidade do ensino e da aprendizagem, 

na medida em que informa sobre o que os alunos sabem e o que são capazes de fazer, visando 

tomar decisões de regulação. A avaliação pedagógica deve ser predominantemente formativa, 

acompanhando os processos de ensino e de aprendizagem. A avaliação sumativa deve ter um 

caráter pontual. 

 

A AVALIAÇÃO FORMATIVA deve: 

 

● constituir a principal modalidade de avaliação pedagógica; 

● ter um caráter contínuo e integrado dos processos de ensino; 

● utilizar tarefas diversas para recolher dados de natureza distinta; 

● envolver a participação ativa dos alunos em tarefas e em processos de 

autoavaliação/coavaliação; 

• proporcionar feedback de qualidade aos alunos (que será descritivo e centrado na tarefa), 

na forma escrita ou outras, não devendo esses processos ser usados para fins classificatórios. 

● contribuir para a adoção de medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e 

ao processo de ensino-aprendizagem a desenvolver. 

 

A AVALIAÇÃO SUMATIVA deve: 

 

● ocorrer em momentos pontuais, após os processos de ensino e de aprendizagem; 

● utilizar estratégias variadas para recolher dados diversificados e curricularmente relevantes; 

● contemplar os domínios e componentes previstos nos Critérios de Avaliação (gerais e 

específicos). 

● proporcionar dados que permitam situar o nível de desenvolvimento de aprendizagens e 

competências de cada aluno face aos referentes curriculares (ex. classificar e certificar). 
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Características, funções e efeitos das diferentes modalidades de avaliação 

  

Tipos de 

Avaliação 

 

Avaliação 

Formativa 

Avaliação 

Sumativa SEM fins 

classificatórios 

Avaliação 

Sumativa COM 

fins classificatórios 

 

Principais 

funções 

Monitorizar, regular e melhorar a qualidade das 

aprendizagens dos alunos 

Atribuir feedback de qualidade aos alunos 

Quantificar/classificar 

as aprendizagens dos 

alunos 

Principal 

propósito 

Avaliação para as 

aprendizagens 
Avaliação das aprendizagens 

Como 

designar 

(Cabeçalhos) 
Ficha Formativa Ficha de Aferição 

Ficha Sumativa 

Classificatória 

Quando 

avaliar 

Durante as unidades 

de ensino, de forma 

contínua e interativa 

No final das unidades de ensino e/ou períodos, 

assumindo um carácter mais formal especialmente 

nas avaliações sumativas com fins classificatórios 

Recorrendo a uma diversidade de processos de recolha de informação, utilizando 

o mínimo de dois dos quatro processos possíveis (inquérito, observação, análise 

de conteúdo/rubricas ou testes), em diferentes contextos de realização 

Como 

recolher 

dados 

Como 

informar 

acerca do 

desempenho 

dos alunos 

Atribuindo feedback 

descritivo e criterial 

(escrito ou oral), 

indicando aspetos a 

reforçar/melhorar 

Atribuindo feedback 

descritivo e criterial, 

podendo ser indicada 

uma menção 

qualitativa 

Classificando de 

acordo com uma 

escala de 100 pontos 

(%), por domínio de 

avaliação 

Os alunos 

devem ser 

informados 

previamente 

da data e 

critérios de 

avaliação 

Não. 

O aluno deve apenas 

conhecer previamente 

os critérios de 

avaliação da tarefa 

Preferencialmente, 

mas não é 

obrigatório. 

O docente deve 

decidir em função da 

situação de cada 

turma/aluno. 

Os critérios de 

avaliação deverão ser 

conhecidos pelo 

aluno. 

Sim. 

É obrigatório agendar 

no calendário da 

turma, no programa 

INOVAR. 

Os enunciados das 

provas deverão 

conter as cotações 

por item. 
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B – Processos de recolha de informação 

Em cada período, deverão ser utilizados, no mínimo, dois dos quatro processos de 

recolha de informação seguintes: inquérito, observação, análise de conteúdo/rubricas e testes. 

 

C - Instrumentos de avaliação  

Os procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação devem ser diversificados, 

utilizando-se, embora como referência meramente indicativa, os seguintes: 

 • Construção de artefactos, de dossiês temáticos, de modelos;  

• Debates;  

• Elaboração de trabalhos práticos (apresentações, entrevistas, esquemas, mapas 

conceptuais, plantas, notícias, panfletos, vídeos, cartazes, textos, etc.);  

• Grelhas de observação;  

• Guiões de trabalho;  

• Intervenções orais;  

• Portefólios de evidências de aprendizagem individual;  

• Registos de autoavaliação;  

• Produção de trabalhos audiovisuais;  

• Questões-aula; 

• Registos de observação: intervenções orais e escritas;  

• Relatórios de trabalhos práticos, teóricos e laboratoriais individuais e/ou de grupo;  

• Testes de avaliação;  

• Trabalhos individuais ou de grupo: 

(…) 

 Cabe às áreas disciplinares determinar os instrumentos a usar. Sempre que o mesmo 

instrumento de avaliação seja utilizado para vários domínios, deve a informação ser 

transparente para o aluno e a avaliação patentear o resultado do aluno em cada um dos 

domínios. 

Os cabeçalhos dos diferentes processos de avaliação deverão ser utilizados por todos os 

docentes, de forma uniformizada: “ficha formativa, “ficha de aferição” ou “ficha sumativa 

classificatória”. 

 

4. DEFINIÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO/ CLASSIFICAÇÃO 

No 1º, 2.º e 3.º ciclos, atendendo aos princípios da transparência e melhoria da 

aprendizagem (autorreferenciada), dever-se-á aplicar uniformemente uma escala de 100 pontos 
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(%) para a classificação de cada prática/momento de avaliação sumativa, com fins 

classificatórios. 

As classificações, verificadas por domínio de aprendizagem/avaliação, serão 

posteriormente integradas e ponderadas, de acordo com a especificidade dos critérios de 

avaliação de cada disciplina, culminando na atribuição da menção de final de período, conforme 

as Tabelas 1 e 2.  

  

1.º ciclo de escolaridade 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2.º e 3.º ciclos de escolaridade 

 

 

 No caso do 1.º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa periodal deverá 

ser acompanhada de uma apreciação descritiva global sobre a evolução das aprendizagens do 

aluno, com inclusão de áreas/domínios a melhorar ou a consolidar (cf. artigo 23.º da Portaria 

n.º 223-A/2018, de 3 de agosto). No caso do 2.º e 3.º ciclos, a informação resultante da avaliação 

sumativa periodal poderá ser acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução das 

aprendizagens do aluno com inclusão de áreas/domínios a melhorar ou a consolidar, por 

disciplina (cf. artigo 23.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto). 

 No caso dos momentos intercalares de avaliação, serão utilizadas apenas as menções 

qualitativas para avaliação dos domínios de aprendizagem, informando, assim, os alunos e 

pais/encarregados de educação acerca do desenvolvimento do trabalho e da qualidade das  
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aprendizagens realizadas até ao momento, bem como a definição de percursos para a sua 

melhoria. 

 A avaliação dos alunos com necessidades educativas rege-se pelo Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho. A avaliação e a progressão dos alunos abrangidos por medidas universais 

e seletivas de suporte e aprendizagem à inclusão realizam-se nos termos definidos na lei. 

A avaliação e a progressão dos alunos abrangidos por medidas adicionais de suporte à 

aprendizagem e à inclusão realizam-se nos termos definidos no Relatório Técnico-Pedagógico e 

no Programa Educativo Individual. 

Para os alunos com medidas adicionais a frequentarem o 1.º ciclo, a avaliação é 

traduzida na menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente. Para os alunos 

com medidas adicionais a frequentarem o 2.º ciclo e o 3.º ciclos, a avaliação expressa-se numa 

escala de 1 a 5 em todas as disciplinas que frequentam.  

 

5. EFEITOS DA AVALIAÇÃO SUMATIVA 

 

Anos não terminais de ciclo 

A avaliação sumativa, nos anos não terminais de ciclo, dá origem a uma tomada de 

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

Não Transitou.  

Para efeitos de transição, não são consideradas as seguintes componentes do currículo: 

Apoio ao Estudo (1.º Ciclo), Oferta Complementar, Educação Moral e Religiosa (artigo 32.º da 

Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto) e o Complemento à Educação Artística (2.º Ciclo). 

A decisão de transição é de caráter pedagógico, sendo a retenção considerada 

excecional. A decisão de transição deve ser tomada, sempre que o professor titular de turma, 

no 1º ciclo, ou o conselho de turma, no 2º e 3º ciclos, considerem que o aluno demonstra ter 

adquirido os conhecimentos e desenvolvido as capacidades e atitudes para prosseguir com 

sucesso os seus estudos. Pode ser tomada, independentemente do número de classificações 

inferiores a três (ou menções, no caso do 1º ciclo) que o aluno venha a obter no final do ano 

letivo. A decisão do conselho de docentes/turma deverá ter em consideração não apenas a 

realização das aprendizagens essenciais previstas para esse ano de escolaridade, mas também 

ponderando o facto de o atraso na sua aquisição não permitir a realização daquelas até final de 

ciclo, mesmo com medidas de apoio.  

Só haverá lugar a retenção, após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que 

foram traçadas e aplicadas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, que tenham  
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garantido o seu acompanhamento face às primeiras dificuldades detetadas. Sempre que um 

aluno não transita, compete ao professor titular de turma, no 1.º ciclo, e ao conselho de turma,  

no 2.º e 3.º ciclos, identificar os conhecimentos não adquiridos e as capacidades não 

desenvolvidas, 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. 

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

limite de faltas, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 32.º da Portaria n.º 223-A/2018, de 3 

de agosto). 

As decisões de retenção devem ser devidamente fundamentadas e exaradas em ata de 

conselho de docentes/conselho de turma, de acordo com o definido em Conselho Pedagógico, 

com vista à uniformização da avaliação interna final e tendo em conta as seguintes condições: 

- O distanciamento excessivo entre as aprendizagens essenciais alcançadas e as 

definidas para o final do ciclo; 

- A eficácia das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão implementadas; 

- As capacidades e as atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências;  

- Comportamento do aluno, tendo em conta a assiduidade e os registos de ocorrência;  

- As eventuais situações excecionais, não imputáveis ao aluno, que condicionem a sua 

aprendizagem;  

- A idade do aluno/número de retenções;  

- O benefício da decisão tomada;  

O conselho de docentes/conselho de turma avalia a possibilidade de o aluno 

recuperar/desenvolver as aprendizagens essenciais necessárias no ano subsequente, tendo em 

conta o perfil específico de aprendizagens definido para o final de ciclo. 

 

Anos terminais de ciclo  

A avaliação sumativa, nos anos terminais de ciclo, dá origem a uma tomada de decisão 

sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através das menções Aprovado ou Não 

Aprovado.  

 

4.º ANO  

O aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver numa das 

seguintes condições:  

a) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 

b) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, 

menção Insuficiente em duas das restantes.  
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6.º ANO: 

O aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 

condições: 

a) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática;  

b) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

9.º ANO: 

O aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se estiver numa das seguintes 

condições: 

a) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática;  

b) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas.  

c) No final do 3.º ciclo de escolaridade, o aluno realiza obrigatoriamente provas finais 

nacionais. Um aluno que não reúna condições de aprovação pode, através dessas 

provas finais nacionais e de provas de equivalência à frequência e de acordo com 

legislação específica, vir a alcançar condições de aprovação. 

  

6. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO 

 

A - Sequencialidade  

 

Sendo a avaliação um processo sistemático e contínuo, deverá resultar de registos 

informativos diversificados, realizados ao longo do ano letivo. Para o cálculo da classificação final 

de período, considera-se o somatório de todos os domínios avaliados, desde o início do ano até 

ao momento de cada avaliação, respeitando os pesos definidos por domínios nos critérios 

específicos de cada disciplina, sendo dada a justa valorização à evolução e condição do aluno.  

 

B - Procedimentos  

 

São definidos critérios específicos de avaliação, para cada ano de escolaridade e 

disciplina, identificando os domínios organizadores e respetiva ponderação, 

temas/aprendizagens essenciais, descritores do perfil dos alunos e instrumentos diversificados 

e adequados ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de informação a recolher, que 

variam em função da diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os 

alunos. Na aplicação dos instrumentos de avaliação, deve garantir-se que todos os alunos duma 

mesma disciplina/ano de escolaridade tenham acesso à diversidade de instrumentos de 

avaliação e condições de equidade na sua avaliação. Esta deve ser transparente, rigorosa e 

clarificadora dos critérios adotados em cada momento ou tarefa. Além disso, cada área 
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disciplinar deve selecionar as atitudes e valores que considere mais relevantes e observáveis 

na(s) sua(s) disciplina(s), de acordo com as atividades a implementar e as tarefas a desenvolver. 

Estas atitudes devem ser observadas, registadas e avaliadas (Avaliação Formativa e Avaliação 

Sumativa Classificatória), conjuntamente com os conhecimentos e as capacidades, sendo um 

dos critérios a ser considerado nas rubricas. 

A autoavaliação deve assumir-se como uma prática regular através da qual, por 

referência a critérios de avaliação e com o apoio do professor, os alunos sejam capazes de 

compreender as suas dificuldades e envolver-se na procura de soluções para as resolver. Não 

deve ser, apenas, a emissão de uma opinião acerca da classificação que lhe deve ser atribuída, 

mas, sobretudo, uma reflexão sobre os conhecimentos, capacidades e atitudes que o aluno 

desenvolveu até uma determinada altura. Esta deve ocorrer em diversos momentos, podendo 

apoiar-se nas rubricas. No final de cada período, esse momento será formalizado em modelo 

próprio de cada departamento curricular. 

A coavaliação/heteroavaliação deve também ser fomentada, uma vez que esta 

avaliação pelos pares é uma estratégia central na promoção da participação dos alunos, 

desenvolvendo as competências de reflexividade e autorreflexividade. Trata-se de uma 

estratégia que promove a responsabilidade partilhada entre aluno, professor e pares, 

implicando-os no processo de ensino, aprendizagem e avaliação. 

Os docentes disponibilizam ao diretor de turma, pelo menos uma vez por período, 

através dos meios utilizados no agrupamento, informação relevante sobre o desempenho dos 

alunos.  

A data de realização dos processos de recolha de informação sumativa deve ser 

acordada atempadamente com os alunos, não devendo ultrapassar o máximo de três 

instrumentos por semana. Os alunos devem conhecer toda a informação relevante acerca do 

processo de recolha de informação que irão realizar e os enunciados dos instrumentos de 

avaliação devem conter as respetivas cotações. 

Os alunos devem sempre tomar conhecimento da classificação obtida nos diferentes 

processos de recolha de informação. Não pode ser realizado o mesmo processo de recolha de 

informação, sem que os alunos tenham recebido feedback do anterior, tendo acesso à respetiva 

correção, oralmente ou por escrito.  

O professor deverá orientar os alunos com vista a atividades de remediação ou reforço. 

Na última semana de cada período, não se podem realizar processos de recolha de 

informação, exceto às disciplinas com um único bloco semanal, por motivos excecionais e 

devidamente justificados. Nestes casos, é obrigatório proceder à entrega e correção dos 

mesmos. 

 



13 

 

E - Cidadania e Desenvolvimento  

 

No 1º ciclo, esta componente é de integração curricular transversal, potenciada pela 

dimensão globalizante do ensino.  

No 2.º e 3.º ciclos, a componente de Cidadania e Desenvolvimento inscreve-se na matriz 

curricular. Desse modo, terá critérios específicos próprios. 

 

F - DAC (Domínios de autonomia curricular)  

 

Tendo como ponto de partida que “os domínios de autonomia curricular” têm por base 

os documentos curriculares das componentes de currículo, áreas disciplinares e disciplinas que 

lhes dão origem” (DL55/2018, art.º 19.º, n.º 4), a sua avaliação deve ocorrer nas disciplinas 

participantes, de acordo com os critérios específicos de cada uma.  

 

7 - DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

Cada diretor de turma, professor titular de turma ou educador dá a conhecer aos 

encarregados de educação e aos alunos, no início do ano letivo, os critérios gerais de avaliação. 

Cada docente informa os alunos sobre os critérios específicos da sua disciplina.  

É da responsabilidade do Diretor a divulgação, à comunidade educativa, dos critérios 

gerais de avaliação aprovados em Conselho Pedagógico, o que será feito através da página do 

Agrupamento: http://aemundao.net/  

 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

• Estas orientações serão cumpridas por todos os departamentos curriculares. 

• Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da direção, ouvido, sempre que 

possível, o conselho pedagógico. 

• No caso de publicação de legislação que contrarie o disposto nestes critérios gerais de 

avaliação, os mesmos serão revistos em qualquer momento do ano letivo. 

• Os critérios gerais de avaliação são revistos anualmente. 

• O presente documento não dispensa a leitura dos normativos em vigor, nomeadamente: 

⎯ Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

⎯ Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho (estabelece os currículos do básico e do 

secundário). 

⎯ Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho (estabelece o regime jurídico da educação 

inclusiva), com as alterações introduzidas pela Lei nº 116/2019, de 13 setembro. 

http://aemundao.net/


14 

 

⎯ Portaria nº 223-A/2018, de 3 de agosto (procede à regulamentação das ofertas 

educativas do ensino básico). 

⎯ Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (Estatuto do Aluno e Ética Escolar) 

 

 
Aprovado em reunião de Conselho Pedagógico de 7 de dezembro de 2021 

 

 

O Presidente, 

Carlos Manuel Martins Correia 

 

 

 

 


