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Critérios Gerais de Avaliação 

Ano Letivo 2017-18 

I. INTRODUÇÃO 
 
Enquanto parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação assume-se como 
uma ferramenta importante de regulação e de orientação do percurso escolar, bem como de 
certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelo aluno, 
independentemente do ciclo e da modalidade de ensino que frequenta.  
 
De acordo com a legislação em vigor, o regime de avaliação e certificação de aprendizagens 
desenvolvidas pelos alunos afirma-se como elemento integrante e regulador de todo o processo 
de ensino aprendizagem, afirmando a dimensão eminentemente formativa da avaliação, que se 
quer integrada e indutora de melhorias no ensino e na aprendizagem.  
 
As dinâmicas de avaliação visam em primeiro lugar, a melhoria das aprendizagens, devendo ser a 
avaliação contínua o instrumento por excelência da avaliação interna e que importa dinamizar. 
Considera-se pertinente instituir um regime de avaliação e de certificação que tenha como 
principal objetivo a melhoria da qualidade dessas aprendizagens. 
 
A avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, deve ter em conta as dificuldades 
diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter em conta 
os diferentes ritmos de aprendizagem. 
 
A avaliação deve ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e deve ser um 
processo transparente, nomeadamente através da clarificação e explicitação dos critérios 
adotados. 
 
Compete ao Conselho Pedagógico aprovar os critérios gerais de avaliação dos alunos que 
frequentam o Agrupamento de Escolas de Pombal, de acordo com as orientações do currículo 
nacional, para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos departamentos curriculares.  
 

II. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 
documentos curriculares em vigor e compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de 
avaliação formativa e de avaliação sumativa.  
 
As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, 
nomeadamente no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua 
portuguesa e da utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de 
avaliação nas diversas disciplinas, de acordo com os critérios definidos pelo conselho pedagógico e 
ao abrigo do ponto2, do art. 3.º do Despacho normativo n.º1-F/2016, de 5 de abril. 
 
A avaliação diagnóstica tem carácter obrigatório, e visa responder à necessidade de obtenção de 
elementos para a fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem, de modo a facilitar a 
integração escolar e a orientação escolar e vocacional. No desenvolvimento da avaliação 
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diagnóstica devem ser recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos 
didáticos e a adoção de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos. É da 
responsabilidade das áreas disciplinares, no início do ano letivo, definir os respetivos processos de 
operacionalização e registar em ata as decisões tomadas.  
 
A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, assume carácter contínuo e 
sistemático, recorre a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, adequados à 
diversidade das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem, tendo como funções principais a 
regulação do ensino e das aprendizagens. A diversidade e instrumentos de avaliação são aferidos 
nas áreas disciplinares. Os instrumentos de avaliação podem conter menções qualitativas, para o 
ensino básico e para o ensino secundário.  
 
Competências dos professores através das modalidades de avaliação diagnóstica e formativa: 
 
a) Adotar medidas que visam contribuir para as aprendizagens de todos os alunos;  

 
b) Fornecer informação aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens;  
 

c) Reajustar as práticas educativas orientando-as para a promoção do sucesso educativo. 
 
A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo, utilizando a informação recolhida 
no âmbito da avaliação formativa e traduz-se na formulação de um juízo globalizante sobre as 
aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. Esta modalidade de avaliação traduz a tomada de 
decisão sobre o percurso escolar do aluno e expressa-se segundo diferentes níveis de 
desempenho.  
 

III. AVALIAÇÃO SUMATIVA INTERNA 
 
A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo, é da responsabilidade 
dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica do agrupamento: 
 
a) 1º CEB 
 
No 1.º ciclo do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na 
atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as 
disciplinas, no final de cada período letivo, sendo acompanhada de uma apreciação descritiva 
sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a consolidar, 
sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  
 
No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa pode 
expressar-se apenas de forma descritiva em todas as componentes do currículo, nos 1.º e 2.º 
períodos.  
 
b) 2.º e 3.º CEB 
 
No 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se 
numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas – incluindo a disciplina de oferta de escola nos 7.º e 
8.º anos de escolaridade –, e, sempre que se considere relevante, é acompanhada de uma 
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apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a melhorar 
ou a consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação. 
 
A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada 
período letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, quando possível em reunião 
presencial, de forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 
 
c) Ensino secundário 
 
Em todas as disciplinas constantes dos planos de estudo são atribuídas classificações na escala de 
0 a 20 valores. 

 

IV. AVALIAÇÃO SUMATIVA EXTERNA 
 

A avaliação sumativa externa é da responsabilidade dos serviços ou entidades do Ministério da 
Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a realização de provas de aferição 
no 1.º, 2.º e 3.º ciclos e provas finais no 3.º ciclo.  
 
As provas de aferição são de aplicação universal e de realização obrigatória para todos os alunos 
do ensino básico, numa única fase, no final do ano letivo, no 2.º, 5º e 8.ºanos de escolaridade, e 
dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do aluno. 
As provas finais de ciclo realizam-se no 9.º ano de escolaridade e destinam-se a todos os alunos do 
ensino básico, as quais incidem sobre os conteúdos das disciplinas de Português, Matemática e 
PLNM. 

 
No caso do ensino secundário, esta avaliação é concretizada através da realização de provas e de 
exames finais nacionais. 
 

V. EFEITOS DA AVALIAÇÃO 
 

1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) referem que: “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” (OCEPE: 27).   
 
A avaliação na educação pré-escolar (EPE) “assume uma dimensão marcadamente formativa [...] 
é um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos 
resultados” (OCEPE, 1997:27). Deste modo pretende-se que a avaliação, na EPE, seja formativa e 
diagnóstica. Assim, a avaliação na educação pré-escolar assenta nos seguintes princípios:  
   

 Caráter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança;  
  

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão 
do currículo definidos nas OCEPE;  

 

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; 

 Caráter formativo;  
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 Valorização dos progressos da criança;  

 Promoção da igualdade de oportunidades e equidade. (in, Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011).    

 
A avaliação na educação pré-escolar assume uma dimensão formativa, desenvolvendo-se num 
processo contínuo e interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua 
aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que 
vai tendo e como as vai ultrapassando.  
 
Assim, consideram-se como dimensões fundamentais, para avaliar o progresso das aprendizagens 
das crianças nas áreas de conteúdo e respetivos domínios, que constam nas OCEPE.  
 
A avaliação é realizada em contexto, devendo o educador utilizar técnicas e instrumentos de 
observação e registo diversificados, de modo a poder acompanhar a evolução das aprendizagens 
das crianças e adequar a sua intervenção educativa.    
 
Na educação pré-escolar o educador procede à avaliação diagnóstica no início do ano letivo, tendo 
em vista a caracterização do grupo e de cada criança. A avaliação diagnóstica é o primeiro 
momento do processo avaliativo da criança, que articulada com a avaliação formativa, permite a 
adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, facilitando a integração das crianças e 
permitindo ao educador o ajuste de estratégias. 
 
Compete ao educador escolher e dosear a utilização de técnicas e instrumentos de observação e 
registo, tendo em atenção as características de cada criança, as suas necessidades e interesses, 
bem como os contextos em que desenvolve as práticas. Considerando que a avaliação é realizada 
em contexto, qualquer momento de interação, qualquer tarefa realizada pode permitir ao 
educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo.  
 
a) Critérios de avaliação  
 

A avaliação na educação pré-escolar é feita através da avaliação individual das crianças e 
deverá ter em atenção os seguintes critérios: 
 

 A assiduidade e pontualidade;  

 O empenho, interesse, motivação na realização de tarefas; 

 A autonomia;  

 A cooperação;  

 A iniciativa;  

 O respeito pelas regras estabelecidas; 

 A criatividade;  

 Dentro das áreas de conteúdo (OCEPE) a aquisição de Competências nas diferentes Áreas 
de Desenvolvimento e respetivos Domínios; 
 

 Outras específicas estabelecidas no projeto educativo e no PEI.    
 
 



CGA CPED 0003 00 

 5 

 

b) Intervenientes na avaliação 
 

 Docente titular de turma;  

 Crianças (autoavaliação);  

 Departamento EPE; 

 Docente / Técnico da Intervenção Precoce e ou Educação Especial em Apoio;   

 Pais / encarregados de educação.  

 
c) Dimensões a avaliar 
 
A avaliação, enquanto processo contínuo, de registo dos progressos realizados pela criança, ao 
longo do tempo, utiliza procedimentos centrados sobre o modo como a criança aprende, como 
processa a informação, como constrói o conhecimento ou resolve problemas. Os procedimentos 
de avaliação devem ter em consideração a idade e as características do desenvolvimento das 
crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, no pressuposto de que a 
criança é sujeito da sua própria aprendizagem. Para avaliar o progresso das aprendizagens das 
crianças deve-se ter em conta:    
 

 As áreas de conteúdo (OCEPE) com as competências para cada faixa etária; 
 

 O ambiente educativo promotor das aprendizagens onde o educador deve ainda avaliar: 

 A organização do espaço, a diversidade e qualidade dos materiais e dos recursos 
educativos; 

 A organização do tempo;  

 As interações do adulto com a criança e entre crianças; 

 O envolvimento parental;  

 As condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das crianças.   
 
d) Procedimentos de avaliação    
 
De acordo com as conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e instrumentos 
de observação e registo diversificadas, tais como:  
  

 Registos de observação informal;  

 Registos de auto – avaliação; 

 Intervenções orais; 

 Dossiês dos trabalhos; Trabalhos individuais e de grupo;  

 Contactos/ entrevistas com Pais e Encarregados de Educação; 

 Grelha de avaliação de competências;  

  Avaliação do programa para as crianças com necessidades educativas especiais; 

 Ficha de avaliação diagnóstica e formativa.   
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A diversidade de técnicas e instrumentos de observação e registo, utilizados na recolha de 
informação, permitem ao educador, “ver” a criança sob vários ângulos, de modo a poder 
acompanhar a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos 
concretos para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa. Neste sentido os 
instrumentos de avaliação devem ser adaptados para responder às necessidades individuais das 
crianças. (in, Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011).   
 
Calendarização da avaliação    
 
No Departamento de Educação Pré-escolar, a avaliação globalizante de todo o processo educativo 
das crianças é registada numa Ficha de Avaliação. 
 
A ficha diagnóstica preenche-se, no início do primeiro período, tendo como base a grelha de 
avaliação de competências definidas em departamento.  
 
A ficha de avaliação formativa é um instrumento que contempla as áreas de conteúdo curricular e 
as competências adquiridas em cada área, por faixa etária. É um instrumento de trabalho comum 
a toda a equipa de educadores, aprovado pelo departamento, preenchido no final de cada período 
denotando transversalmente o percurso de cada criança. É com base neste instrumento, que os 
educadores nos períodos de avaliação intercalar trocam ideias e pareceres, nas reuniões de 
avaliação das crianças. No fim de cada período, o educador reúne com os encarregados de 
educação, dando a conhecer a informação sobre as aprendizagens e os progressos de cada 
criança. Os pais tomam conhecimento e assinam a Ficha de Avaliação que fica guardada no Dossier 
Individual da Criança (DIC).   
 
Relativamente às crianças que transitam para o 1º CEB, é entregue na reunião de avaliação do 
final do ano, o original da Ficha de Avaliação aos Encarregados de Educação. Nesta reunião, é 
transmitida toda a informação sobre as aprendizagens e progressos realizados pela criança.  
 
Na reunião de articulação do final do ano letivo com o 1º CEB, entrega-se uma cópia da Ficha de 
Avaliação aos professores do 1º ano que recebem estas crianças. É transmitida informação sobre 
as aprendizagens e progressos realizados por cada criança, a sequencialidade e a continuidade 
educativas promotoras da articulação curricular, ficando estes na posse da avaliação do percurso 
educativo de cada criança, feito na educação pré-escolar. A articulação é um facilitador da 
transição da criança. 
 
2. ENSINO BÁSICO 
 
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.  
 
 
Critérios de transição / retenção:  
 
a) A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do 

aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de 
cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo. 
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b) A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo 
a retenção considerada excecional. 

 

c) A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, 
em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades detetadas. 

 
d) Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 

4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
 

e) A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o 
professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, 
considerem que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para 
prosseguir com sucesso os seus estudos, sem prejuízo do número seguinte. 

 
f) No final de cada um dos ciclos do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, 

incluindo, sempre que aplicável, a realização de provas de equivalência à frequência, e, no 9.º 
ano, das provas finais de ciclo, o aluno não progride e obtém a menção Não Aprovado, se 
estiver numa das seguintes condições: 

 

 No 1.º ciclo, tiver obtido: 
i) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de Matemática; 
ii) Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 
 

 Nos 2.º e 3.º ciclos, tiver obtido: 
i) Classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de Português ou PLNM ou PL2 e de 

Matemática; 
ii) Classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 

 
g) No 2º e 3º CEB, em anos não terminais de ciclo, o aluno não progride se obtiver classificação 

inferior a 3 em três ou mais disciplinas. 
 

h) No final do 3.º ciclo do ensino básico, a não realização das provas finais por alunos do ensino 
básico geral e dos cursos artísticos especializados implica a sua não aprovação neste ciclo. 
 

i) As Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º ciclo, e Apoio ao Estudo, no 1.º ciclo e 2.º 
ciclo, e as disciplinas de Educação Moral e Religiosa e de oferta complementar, nos três ciclos 
do ensino básico, não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de ciclo. 

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

de faltas, nos termos do disposto a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de 
setembro. 

 
k) 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. 
 

l) A retenção em qualquer ano de um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as 
componentes do currículo do respetivo ano de escolaridade. 
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3. ENSINO SECUNDÁRIO 
 
A avaliação sumativa interna é formalizada em reuniões de avaliação do conselho de turma, no 
final dos 1.º, 2.º e 3.º períodos letivos, tendo, no final do 3.º período, as seguintes finalidades: 
 
a) Apreciação global do trabalho desenvolvido pelo aluno e do seu aproveitamento ao longo do 

ano; 
 

b) Atribuição, no respetivo ano de escolaridade, de classificação de frequência ou de classificação 
final nas disciplinas; 

 
c) Decisão, conforme os casos, sobre a progressão nas disciplinas ou transição de ano, bem como 

sobre a aprovação em disciplinas terminais, do 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade, não 
sujeitas a exame final nacional no plano de estudos do aluno. 

 
A avaliação sumativa interna conduz à tomada de decisão, no âmbito da classificação e da 
aprovação em cada disciplina ou módulo, quanto à progressão nas disciplinas não terminais, à 
transição para o ano de escolaridade subsequente, à admissão à matrícula e à conclusão do nível 
secundário de educação. Exceto quando o aluno pretenda prosseguir estudos nesta área, a 
classificação na disciplina de Educação Física é considerada para efeitos de conclusão do nível 
secundário de educação, mas não entra no apuramento da média final (a aplicar aos alunos que 
iniciaram o 10º ano em 2012/2013). 
 
Nos 10.º e 11.º anos, devem observar-se os critérios definidos na legislação em vigor em matéria 
de aprovação, transição e progressão dos alunos. Todavia, sempre que esteja em causa a transição 
do aluno para o ano de escolaridade seguinte, pode o Conselho de Turma, de acordo com o 
percurso escolar do aluno, ponderar situações em que a classificação anual de frequência ou final 
da disciplina seja inferior a 10 valores em três disciplinas, ou em que no ano terminal das 
disciplinas a classificação seja ligeiramente inferior ao exigido. Os fundamentos da decisão devem 
ficar devidamente registados em ata. 
 
No 12.º ano, depois de devidamente analisada e ponderada a situação de cada aluno, deverão ser 
discutidos casos cuja conclusão ou admissão a exame esteja dependente da alteração de um valor 
a uma disciplina. 
 
A avaliação sumativa externa aplica-se: 

a) Aos alunos dos cursos científico-humanísticos, excluindo os da modalidade de ensino 
recorrente; 
 

b) Aos alunos dos cursos científico-humanísticos da modalidade de ensino recorrente que 
pretendam prosseguir estudos no ensino superior; 

 
c) A todos os alunos dos outros cursos que pretendam prosseguir estudos no ensino superior. 
 
A avaliação sumativa externa para os alunos dos cursos científico-humanísticos realiza-se no ano 
terminal da respetiva disciplina, nos termos seguintes: 
 
a) Na disciplina de Português da componente de formação geral; 

 
b) Na disciplina trienal da componente de formação específica; 
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c) Em duas disciplinas bienais da componente de formação específica, ou numa das disciplinas 
bienais da componente de formação específica e na disciplina de Filosofia da componente de 
formação geral, de acordo com a opção do aluno. 

 
4. OFERTAS FORMATIVAS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO 

 
4.1 Ensino Profissional  
 
A avaliação sumativa expressa-se na escala de 0 a 20 valores e tem como principais funções a 
classificação e a certificação, traduzindo-se na formulação de um juízo globalizante, exprimindo a 
conjugação da auto e heteroavaliação dos alunos e da avaliação realizada pelo professor, sobre as 
aprendizagens e as competências adquiridas por aqueles. Incide ainda sobre a formação em 
contexto de trabalho e integra, no final do 3º ano do ciclo de formação, uma PAP. 
 
Os alunos que, no primeiro momento, não obtiverem aprovação em determinados módulos, têm a 
possibilidade, de, (se possível, nos quinze dias seguintes à divulgação dos resultados), num 
segundo momento, realizar outra avaliação sumativa de cada módulo, em data resultante do 
acordo entre cada aluno ou grupo de alunos e o professor, sendo a este último, em caso de 
desacordo, a quem compete a decisão definitiva.  

 
Os alunos que não obtiverem aprovação em determinados módulos têm a possibilidade, no 
decurso do ano letivo, de requerer junto do professor uma nova data para realizar prova de 
qualquer módulo em atraso, durante o período de aulas desse ano letivo. 
 
Acordada a realização da avaliação entre professor e alunos, não deve haver lugar a adiamentos, 
exceto se o aluno justificar a falta nos termos da lei. 
 
Na situação de o aluno não obter aproveitamento no módulo ou falte sem justificação a qualquer 
uma das provas, apenas poderá realizar nova prova em época especial. A recuperação de módulos 
em atraso é possibilitada de acordo com duas modalidades especiais:  
 
a) Através de exame de equivalência à frequência. 

b) Excecionalmente, através de um plano de recuperação, apenas para os alunos externos, e de 
acordo com a autorização dos professores do respetivo departamento. 
 

Os pesos a atribuir às componentes de aprendizagem relacionadas com as componentes do 
currículo de caráter transversal, são os seguintes: 
 

Ensino Profissional 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
definidos nos programas das 
disciplinas da componente 
Sociocultural, Científica e Técnica 

 
80% 

Assiduidade 

20% 

4% 

Pontualidade 4% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas  3% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 6% 

Apresentação do material necessário à aula 3% 
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4.2 Ensino Vocacional 
 

No ensino vocacional de nível secundário, a avaliação sumativa ocorre no final de cada módulo, 
numa escala de 0 a 20 valores, com a intervenção do professor e do aluno, e, após a conclusão do 
conjunto de módulos de cada disciplina, em reunião do conselho de turma. Compete ao professor 
organizar a avaliação sumativa de cada módulo, de acordo com o ritmo de aprendizagem dos 
alunos. Os momentos de realização dessa avaliação no final de cada módulo resultam do acordo 
entre aluno(s) e professor. A avaliação de cada módulo exprime-se através de auto e 
heteroavaliação dos alunos e da avaliação do professor.  
 
A avaliação sumativa nos cursos vocacionais do ensino secundário incide sobre o estágio formativo 
e a prova final.  
 
Os pesos a atribuir às componentes de aprendizagem relacionadas com as componentes do 
currículo de caráter transversal, são os seguintes: 
 
i) Ensino Secundário 
 

Vocacional (11º ano) 
Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos definidos 
nos programas das disciplinas das 
componentes Geral, Complementar e 
Vocacional. 

 
70% 

Assiduidade 

30% 

6% 

Pontualidade 6% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas  5% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 8% 

Apresentação do material necessário à aula 5% 

 

4.3 Cursos de Educação e Formação 
 
Nos cursos de educação e formação do nível básico a avaliação realiza-se por disciplina ou domínio 
e por componente de formação e expressa-se numa escala de 1 a 5. 
Para conclusão, com aproveitamento, de um curso de tipo 2 e 3, os alunos / formandos terão de 
obter uma classificação final igual ou superior a nível 3 em todas as componentes de formação e 
na prova de avaliação final, nos cursos que a integram. 
Os pesos a atribuir às componentes de aprendizagem relacionadas com as componentes do 
currículo de caráter transversal, são os seguintes: 
 

CEF Tipo 2 e 3 

Domínio dos Saberes e Capacidades  Domínio Comportamental  

Avaliação dos conteúdos definidos 
nos programas das disciplinas das 
componentes Sociocultural, Científica 
e Tecnológica. 

70% 

Assiduidade 6% 

30% 

Pontualidade 6% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 6% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de 
aula 

6% 

Apresentação do material necessário à aula 6% 

 
 

5. ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS DE CARÁTER PERMANENTE 
 
A Educação Especial, através dos docentes de Educação Especial (DEE), intervém na realidade 
escolar, realizando ações diversificadas e interagindo deliberadamente com protagonistas 
variados tendo em vista a educação das crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais 
de Caráter Permanente de (NEECP) acordo com a política de inclusão que orienta os normativos 
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legais do Estado Português, a formação académica especializada e as práticas pedagógicas dos 
docentes.  
 
5.1 Objetivos da intervenção da Educação Especial  
 
A intervenção da Educação Especial assenta essencialmente em duas grandes linhas de ação. A 
primeira consubstancia a resposta à necessidade de reflexão, avaliação e planificação de 
atividades e caracteriza-se por um funcionamento virado para as necessidades das escolas. Deste 
modo, a ação da Educação Especial orienta-se para a colaboração com os órgãos de gestão e de 
coordenação pedagógica da escola e com os conselhos de turma na deteção e avaliação de 
necessidades educativas específicas e na organização e incremento dos apoios especializados 
adequados. A segunda linha de ação centra-se no trabalho direto com os alunos. Através da 
função primordial de avaliação diagnóstica e formativa e de trabalho individualizado, a Educação 
Especial contribui para a diversificação de estratégias e métodos educativos de forma a promover 
o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com NEE, reforçando e desenvolvendo 
competências específicas ou áreas curriculares específicas. 
 
5.2 Processo de referenciação 
 
A referenciação de alunos pode ser feita por qualquer pessoa à direção da Escola, devendo 
explicitar as dificuldades do aluno que motivam o pedido (ver formulário de referenciação). À 
Educação Especial compete desenvolver as ações previstas na legislação no sentido de avaliar os 
alunos referenciados, confirmando ou não a necessidade efetiva de aplicação das medidas 
educativas previstas no Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro, cooperando estreitamente com os 
serviços de psicologia e os docentes responsáveis pela turma do aluno e dando resposta nesta 
matéria às solicitações do órgão de gestão. O critério essencial que preside à intervenção do 
docente da Educação Especial nesta fase que antecede o processo de avaliação direta assenta na 
recolha e análise do máximo de informação pertinente sobre o aluno de modo a evitar uma 
avaliação prolongada. 
 
5.3 Avaliação dos alunos com NEECP 
 
O processo de avaliação será formativo, contínuo e sistemático, visando a regulação da 
aprendizagem dos alunos. 
 
a) Os alunos que beneficiam de adequações curriculares individuais deverão cumprir os critérios 

previstos para o regime comum, ajustados em função das adequações no processo de 
avaliação que constam do respetivo Programa Educativo Individual; 

 
b) Relativamente à avaliação dos alunos que cumprem um currículo específico individual, nas 

áreas curriculares do regime comum a avaliação será qualitativa (no 1.º ciclo) e quantitativa 
(2.º, 3.º ciclos e ensino secundário); 

 
c) Nas áreas não curriculares e de componente específica a avaliação será qualitativa (no 1.º 

ciclo) e quantitativa (2.º, 3.º ciclos e ensino secundário); 
 
 
 
 

5.4 Avaliação diagnóstica 
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O máximo rigor profissional é posto na categorização das necessidades educativas dos alunos 
referenciados. Os critérios de avaliação subjacentes a esta fase do processo respondem pela 
necessidade de que nenhum aluno com deficiências graves/moderadas ou perturbações 
permanentes no seu desenvolvimento seja alvo de exclusão na aprendizagem. De igual modo, 
nenhum aluno referenciado e avaliado irá beneficiar de medidas especiais de compensação de 
que não tenha efetiva necessidade, por tal não ser justo nem benéfico para o normal 
desenvolvimento das suas aprendizagens.  
 
A ação dos docentes de Educação Especial é clarificada nesta fase pela elaboração do relatório de 
avaliação pedagógica em Educação Especial (relatório técnico pedagógico).Os critérios de 
avaliação diagnóstica estendem-se a outros domínios. Por um lado, é necessário tipificar a área do 
desenvolvimento em que as NEECP se manifestam: Sensorial (audição, visão), Mental (cognitiva, 
linguagem, emocional), Neuro Músculo Esqueléticas, Surdocegueira, Multideficiência e Autismo. 
Posteriormente, propor as medidas educativas a implementar (apoio pedagógico personalizado, 
adequações curriculares individuais, adequações no processo de matrícula, adequações no 
processo de avaliação, currículo específico individual, tecnologias de apoio) e também se deve ou 
não proceder à integração em turma de número reduzido de alunos, pela necessidade de apoio 
individualizado e sistematizado. 
 
5.5 Avaliação formativa  
 
Com a homologação pelo Diretor do Agrupamento, do Programa Educativo Individual (PEI) do 
aluno e com a anuência expressa do encarregado de educação, conclui-se uma parte do processo 
e fica determinada a situação dos alunos com NEECP, dando-se início à fase de implementação das 
medidas aprovadas. Quando a Educação Especial intervém na prestação do apoio pedagógico 
personalizado e na definição de outras medidas educativas adequadas à consecução do tipo de 
currículo que for definido ao aluno, dá-se início à avaliação formativa e os docentes de Educação 
Especial passam a desenvolver ações de intervenção pedagógica direta com os alunos que 
experienciam dificuldades especiais permanentes de acesso ao currículo ou ainda com os que, 
com problemas mais graves, devem realizar currículos com substanciais diferenças relativamente 
ao currículo normal.  
 
O apoio pedagógico direto que os docentes de Educação Especial prestam aos alunos com NEECP 
incide, genericamente, sobre as estruturas do desenvolvimento e da aprendizagem, articulando-as 
de forma equilibrada na sua intervenção, numa perspetiva de promoção do desenvolvimento 
proximal do aluno e para obter deste uma adesão mais significativa às aprendizagens curriculares 
que lhe foram definidas. Não tendo um caráter disciplinar, a intervenção direta da Educação 
Especial facilita a aquisição e a consolidação das capacidades de desempenho cognitivas, 
comunicativas, linguísticas e motoras, indispensáveis à consecução mais geral do seu sucesso 
pessoal, escolar, social e emocional.  
 
A avaliação formativa dos alunos com NEECP pela Educação Especial consiste, nomeadamente, na 
formulação de juízos qualitativos sobre o seu desenvolvimento (cognitivo, linguístico e emocional) 
e as aprendizagens académicas básicas relevantes e necessárias para o acesso ao currículo (ler, 
escrever, calcular, pensar, comunicar) que constituem o cerne da intervenção direta do docente 
de Educação Especial, de acordo com os pontos 1, alínea d, e 3 do artigo 17.º e pontos 2 e 4 do 
artigo 18.º, todos do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro.  
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A avaliação formativa realizada pela Educação Especial expressa-se igualmente na participação em 
conselhos de turma/conselhos de docentes, nas reuniões com os encarregados de educação e 
outros técnicos envolvidos no processo educativo e na elaboração dos relatórios circunstanciados 
(previstos no ponto 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro). A avaliação 
formativa realizada pela Educação Especial envolve uma componente específica, relacionada com 
o trabalho desenvolvido individualmente ou em pequenos grupos com os alunos com NEECP, e 
uma componente de articulação de juízos com os outros intervenientes no processo educativo, 
nomeadamente o diretor de turma / professor titular de turma (ver Programa Educativo Individual 
e Relatório Circunstanciado).  
 
Para além do caráter eminentemente formativo, estas duas componentes produzem efeitos 
designadamente na avaliação da eficácia das medidas educativas implementadas e na necessidade 
da sua reformulação. 
 

5.6 Avaliação sumativa 
 

Domínio 
Comportamental 

 Pontualidade  

 Assiduidade 

 Participação  

 Interesse  

 Respeito  

 Solidariedade  

 Autocontrolo 

 Perseverança 

Registos e grelhas de observação direta  

 

Domínio dos 

Saberes e 

Capacidades 

 Comunicação  

 Leitura 

 Escrita 

 Compreensão 

 Cálculo  

 Áreas curriculares 
específicas  

 Português  

 Matemática  

 Conhecimento do mundo  

 Expressões  

 Informática  

 Transição para a vida adulta  

 Desporto adaptado  

 Motricidade  

 Autonomia  

 Socialização  

 Comunicação/linguagem  

 Cognição 

 Registos de autoavaliação  

 Dossier de trabalhos do aluno em Educação 
Especial  

 Competências planificadas e desenvolvidas  

 Fichas de trabalho  

 Relatório Técnico Pedagógico 

 PEI  

 CEI (Currículo Específico Individual)  

 RC (Relatório Circunstanciado) 

 

A avaliação sumativa dos alunos com NEECP é feita em conselho de turma/conselho de docentes 
para atribuição das classificações quantitativas/ qualitativas e decidir da sua transição ou 
retenção, processo que conta necessariamente com a participação do DEE. No aspeto particular 
da avaliação sumativa externa, os critérios de avaliação dos alunos com NEECP dependem 
sobretudo do tipo de adequação curricular implementada. Os alunos com NEECP abrangidos pelo 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro (currículo específico individual - CEI) são 
avaliados de acordo com o currículo definido no seu PEI.  
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5.7 Critérios de avaliação em Educação Especial dos alunos com NEECP 
 

O quadro que se segue abrange todos os alunos que beneficiam diretamente do apoio do docente 
de Educação Especial (pontos 1, alínea d, e ponto 3 do artigo 17.º), quer os que estão sujeitos a 
uma avaliação que decorre das medidas educativas previstas nos artigos: 18.º (adequações 
curriculares individuais) e 20.º (adequações no processo de avaliação), quer a que decorre do 
artigo 21.º (currículo específico individual) do Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro. Esta 
avaliação é da responsabilidade do docente de Educação Especial e diz respeito ao trabalho 
específico direto que desenvolve com os seus alunos, constituindo o corpo essencial dos juízos 

formativos formulados pelo docente da Educação Especial em todas as fases da avaliação interna 
destes alunos.  
 

Menção Qualitativa PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 

Insuficiente 

Não é assíduo. 
Não é pontual. 
Não revela responsabilidade. 
Não revela autonomia. 
Não cumpre as regras da sala. 
Não respeita a opinião dos outros. 
Não traz o material escolar. 
Não realiza as tarefas propostas. 
Não realiza tarefas sem supervisão. 
Não realiza os trabalhos de casa. 
Não exprime as suas dúvidas ou as suas ideias. 
Não revela capacidade de autoavaliação sobre o trabalho desenvolvido. 

Suficiente 

É assíduo. 
É pontual. 
Revela responsabilidade. 
Revela autonomia. 
Cumpre as regras da sala. 
Respeita a opinião dos outros. 
Traz o material escolar. 
Realiza as tarefas propostas. 
Realiza as tarefas sem supervisão. 
Realiza os trabalhos de casa. 
Exprime as suas dúvidas ou as suas ideias. 
Revela capacidade de autoavaliação sobre o trabalho desenvolvido. 

Bom 

É muito assíduo. 
É muito pontual. 
Revela muita responsabilidade. 
Revela muita autonomia. 
Cumpre muitas vezes as regras da sala. 
Respeita muitas vezes a opinião dos outros. 
Traz muitas vezes o material escolar. 
Realiza muitas vezes as tarefas propostas. 
Realiza muitas vezes as tarefas sem supervisão. 
Realiza muitas vezes os trabalhos de casa. 
Exprime muitas vezes as suas dúvidas ou as suas ideias. 
Revela muita capacidade de autoavaliação sobre o trabalho desenvolvido. 

 
 

Muito Bom 

É sempre assíduo. 
É sempre pontual. 
Revela sempre responsabilidade. 
Revela sempre autonomia. 
Cumpre sempre as regras da sala. 
Respeita sempre a opinião dos outros. 
Traz sempre o material escolar. 
Realiza sempre as tarefas propostas. 
Realiza sempre as tarefas sem supervisão. 
Realiza sempre os trabalhos de casa. 
Exprime sempre as suas dúvidas ou as suas ideias. 
Revela sempre capacidade de autoavaliação sobre o trabalho desenvolvido. 
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5.8 Critérios de avaliação para alunos com Currículo Específico Individual (CEI) 
 

Domínios Percentagens 

Saberes e Capacidades 40% 

As áreas e as competências específicas são definidas pelos docentes de acordo com a especificidade das disciplinas do 
currículo específico do aluno. Todavia, entre outros, entenda-se compreensão escrita, compreensão oral, expressão escrita, 
expressão oral, cálculo, motricidade global, comunicação, independência pessoal. 

Comportamental 60% 

Responsabilidade (Material; Organização) 
Pontualidade 
Assiduidade 
Cumprimento de regras (Respeito pelos outros, Cooperação, 
sociabilidade)  
Participação nas tarefas (Autonomia e empenho na 
realização das tarefas; Atenção / Concentração)  

 
A adequar ao perfil de funcionalidade do aluno 

 
 

 

6. REFERENCIAIS DE AVALIAÇÃO 
 

6.1 Registos informativos / instrumentos de avaliação  
 
Sendo a avaliação um processo contínuo, resulta necessariamente de uma multiplicidade de 
registos informativos, cabendo a cada departamento curricular propor para aprovação pelo 
Conselho Pedagógico os diversos registos a utilizar ao longo do ano.  
 
6.2 Ensino básico: 1.º / 2.º / 3.º ciclos / Ensino Secundário 
 
Para os três ciclos do ensino básico, bem como para o ensino secundário, consideram-se 
instrumentos de avaliação:  

 registos de observação: intervenções orais e escritas, trabalhos individuais ou de grupo, 
trabalhos de casa;  

 testes de avaliação; 

 portfólios de evidências de aprendizagem individual;  

 trabalhos práticos; 

 outros. 
 
O Conselho Pedagógico considerou ainda a necessidade de se uniformizarem procedimentos 
quanto à forma como se expressa a avaliação perante a utilização de instrumentos de natureza 
escrita. Assim, é obrigatório introduzir informação globalizante de natureza qualitativa e 
quantitativa, segundo a escala adotada, a saber:  
 
6.3 Tabela das menções qualitativas dos instrumentos de avaliação 
 

As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação referentes ao domínio dos 
saberes e capacidades serão as seguintes: 
 

1.º CEB 

Média Final (%) 0-49 50-69 70-89 90-100 

Menção Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom 

 

2.º e 3.º CEB 

Média Final (%) 0-19 20-49 50-69 70-89 90-100 

Nível atingido 1 2 3 4 5 

Menção  Fraco Não Satisfaz Satisfaz Bom Muito Bom 
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Ensino Secundário 

Média Final 0-4 5-9 10-13 14-17 18-20 

Nível atingido Mau Medíocre Suficiente Bom Muito Bom 

 
6.4 Componentes do curriculum caráter transversal 
 

Os pesos a atribuir aos vários instrumentos de avaliação, bem como a definição dos diferentes 
parâmetros do domínio cognitivo, são da responsabilidade dos departamentos, sob proposta 
ratificada pelo Conselho Pedagógico. Todavia, considerando a necessidade de uniformizar critérios 
gerais e de encontrar referenciais comuns, os pesos a atribuir às componentes de aprendizagem 
relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, são os seguintes: 
 
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. Desta forma: 
 
a) A avaliação da educação para a cidadania deve ser contemplada nos critérios específicos de 

cada disciplina, nomeadamente na avaliação do domínio comportamental e de acordo com os 
parâmetros estabelecidos neste documento;  
 

b) A avaliação da capacidade de expressão em língua portuguesa deve estar presente nos 
critérios de classificação dos diferentes instrumentos de avaliação utilizados, sejam eles de 
natureza escrita ou oral, e sempre que se justifique, fazendo parte integrante do domínio dos 
saberes e capacidades, excluindo-se as línguas estrangeiras, pela sua especificidade; 

 
c) A avaliação do domínio das tecnologias da informação e comunicação deve ser colocada em 

prática, em cada disciplina, contemplando esta dimensão nos critérios de correção dos 
trabalhos individuais, ou em grupo, realizados pelos alunos. 

 
a) Áreas curriculares disciplinares do ensino básico 
 

1ºCEB (1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa 
tendo em conta as Metas 
Curriculares em vigor nas 
disciplinas 

 
70% 

 

Assiduidade 

30% 

5% 

Pontualidade 5% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de 
aula 

5% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas. 5% 

Atenção durante as aulas 5% 

Participação durante as aulas 5% 

 
2ºCEB (5.º e 6.º anos) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa 
com referência às metas 
curriculares em vigor nas 
disciplinas 

 
75% 

 

Assiduidade 

25% 

2% 

Pontualidade 4% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 8% 

Apresentação do material necessário à aula 5% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 6% 
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3º CEB (7.º e 8.º anos) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa 
com referência às metas 
curriculares em vigor nas 
disciplinas 

 
80% 

 

Assiduidade  

20% 

2% 

Pontualidade 3% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 7% 

Apresentação do material necessário à aula 3% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 5% 

 

3º CEB (9.º ano) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa 
com referência às metas 
curriculares em vigor nas 
disciplinas 

 
90% 

 

Assiduidade 

10% 

1% 

Pontualidade 2% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 3% 

Apresentação do material necessário à aula 1% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 3% 

 
b) Área curricular de EMRC  
 

EMRC (1.º CEB)  

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa  
 

 
60% 

 

Assiduidade 

40% 

6% 

Pontualidade 6% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 10% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 6% 

Atenção durante as aulas 6% 

Participação durante as aulas 6% 

 
EMRC (5.º  e 6.º ano) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa  
 

 
60% 

 

Assiduidade 

40% 

5% 

Pontualidade 5% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 5% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 20% 

Apresentação do material necessário à aula 5% 

 
EMRC (7.º, 8.º e 9.º ano) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa  
 

 
70% 

 

Assiduidade 

30% 

5% 

Pontualidade 5% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 5% 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 10% 

Apresentação do material necessário à aula 5% 
 
 

EMRC - Secundário 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

Avaliação dos conteúdos 
específicos definidos no programa  
 

 
70% 

 

Assiduidade 

30% 

6% 

Pontualidade 6% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 6% 

Interesse e empenho nas atividades letivas 6% 

Autonomia 6% 
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c) Oferta Complementar ensino básico 
 
Educação para a cidadania – 2.º CEB 
 

Domínio dos Saberes e Capacidades Instrumentos de Avaliação % 

 
Respeitando as Dimensões/Temas e Conteúdos do Programa 
 
Trabalhos Escritos/Práticos individuais e/ou de grupo (fichas 
trabalho; fichas formativas; trabalhos de investigação; pesquisa; 
entre outros)  

 Trabalhos Escritos / Práticos individuais e / 
ou de grupo 

 Divulgação / apresentação de trabalhos 

 Diálogos orientados no grupo/turma 

 Inquéritos/questionários 

 Debates 

 Dramatização 

 Jogos didáticos ou dinâmicas de grupo 

 Observação direta 

 
 
 
 

70 

Apresentações Individuais Orais  

  70 

Domínio Comportamental Instrumentos de Avaliação % 

Assiduidade 

Grelha de observação direta 

3 

Pontualidade 5 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 9 

Apresentação do material necessário à aula 6 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 7 

  30 

 
Educação musical – 7.º ano 
 

Domínio dos Saberes e Capacidades 
Instrumentos de 

Avaliação 
% 

TIMBRE : Identificação de diversas fontes sonoras. 
 
DURAÇÃO: Identificação e aplicação das diferentes 
figuras musicais e respetivas pausas, ponto de 
aumentação aplicado à mínima e semínima. Ligadura de 
prolongação, sincopa e tercina. Compassos simples, 
entrada em anacruse e sinal de repetição. 
 
ALTURA: Identificação da pauta musical e clave de sol. 
Identificação e leitura das notas na pauta. Escalas 
pentatónica e diatónica de dó maior. Melodia e harmonia. 
 
QUALIDADES EXPRESSIVAS: Identificação e aplicação de 
diferentes sinais de dinâmica e andamento. 
 
ORGANIZAÇÃO DA MÚSICA: Forma binária AB, ternária 
ABA e rondó. Ostinato e cânone. 
 
FLAUTA DE BISEL: Posição das notas na flauta. Técnica de 
execução. 

 
 
 

Domínio de conteúdos 
 
 
 
 
 
Leitura rítmica 
 
 
 
Leitura melódico-rítmica 

 
 

Execução instrumental 

 
 
 

Grelha de registo 
diário e observação 
final prática. 

 

15 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
 

30 

  75 

Domínio Comportamental Instrumentos de Avaliação % 

Assiduidade  

Grelha de observação direta 

4 

Pontualidade 5 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 9 

Apresentação do material necessário à aula 5 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 7 

  30 

 
 
 
 
 
 



CGA CPED 0003 00 

 19 

 

Atividade Física e Saúde – 7.º ano 
 

Domínio dos Saberes e Capacidades Instrumentos de Avaliação % 

Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do 
grupo: Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, 
quer no papel de parceiros quer no de adversários; Cooperando nas situações de 
aprendizagem e de organização, escolhendo as ações favoráveis ao êxito, 
segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma. 
 
Melhorar a aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e 
adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno. 
 
Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de 
elevação e manutenção das capacidades físicas. 
 
Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das 
diferentes atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e 
harmonioso do aluno, através da prática de atividades físicas desportivas nas 
suas dimensões técnica, tática, regulamentar e organizativa.  
 
Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a 
compreensão da sua importância como fator de saúde e componente da cultura, 
na dimensão individual e social. 
 
Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 
interpretação e participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se 
desenvolvem as atividades físicas, valorizando:  

 a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a solidariedade;  

 a ética desportiva;  

 a higiene e a segurança pessoal e coletiva;  

 a consciência cívica na preservação de condições de realização das 
atividades físicas, em especial da qualidade do ambiente. 

 
 
 
 
Observação direta; 
Grelha de registo diário e 
Avaliação final prática 
 
 
 
Testes escritos, questionários, 
trabalhos escritos; 
Grelha de registo diário e 
Avaliação final teórica 
 

 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 

35 

  70 

Domínio Comportamental Instrumentos de Avaliação % 

Assiduidade  

Grelha de observação direta 

4 

Pontualidade 5 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 9 

Apresentação do material necessário à aula 5 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 7 

  30 

 
Introdução à Cultura e Línguas Clássicas – 8.º ano 
 

Domínio das Competências Transversais  Instrumentos de Avaliação % 

Apresentações Individuais Orais  

 Trabalhos Escritos / Práticos 
individuais e/ ou de grupo 

 Divulgação / apresentação de 
trabalhos 

 Diálogos orientados no grupo/turma 

 Jogos didáticos ou dinâmicas de 
grupo 

 Observação direta 

70 

  70 

Domínio Comportamental Instrumentos de Avaliação % 

Assiduidade  

        Grelha de observação direta 

4 

Pontualidade 5 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 9 

Apresentação do material necessário à aula 5 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 7 

  30 
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Educação para a saúde – 8.º ano 
 

Domínio dos Saberes e Capacidades Instrumentos de Avaliação % 

 
Respeitando as Dimensões/Temas e Conteúdos do Programa 
 
Trabalhos Escritos/Práticos individuais e/ou de grupo (fichas 
trabalho; fichas formativas; trabalhos de investigação; pesquisa; 
entre outros)  

 Trabalhos Escritos / Práticos individuais 
e / ou de grupo 

 Divulgação / apresentação de trabalhos 

 Diálogos orientados no grupo/turma 

 Inquéritos/questionários 

 Debates 

 Dramatização 

 Jogos didáticos ou dinâmicas de grupo 

 Observação direta 

 
 
 
 

70 

Apresentações Individuais Orais  

  70 

Domínio Comportamental Instrumentos de Avaliação % 

Assiduidade  

        Grelha de observação direta 

4 

Pontualidade 5 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 9 

Apresentação do material necessário à aula 5 

Empenho na realização das tarefas atribuídas 7 

  30 

 
d) Áreas curriculares disciplinares do ensino secundário 
 

Cursos Científico-Humanísticos (10.º , 11.º e 12.º anos) 

Domínio dos Saberes e Capacidades Domínio Comportamental 

 
Conteúdos específicos definidos no 
programa e nos planos de estudo 
dos cursos científico- humanísticos 

95% 

Assiduidade 

5% 

1% 

Pontualidade 1% 

Cumprimento das normas estabelecidas em sala de aula 1% 

Interesse e empenho nas atividades letivas 1% 

Autonomia 1% 

 

6.5 Avaliação da oralidade / dimensão prática ou experimental  
 
São obrigatórios momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou 
experimental, integrados no processo de ensino, nas seguintes disciplinas do 3º CEB: 
 
a) Na disciplina de Português, a componente de oralidade tem um peso de 10% no cálculo da 

classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 
 

b) Nas disciplinas de Língua Estrangeira a componente de oralidade tem um peso de 20% no 
cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação. 

 
c) Nas disciplinas de Físico-Química e de Ciências Naturais, a componente prática e ou 

experimental têm um peso mínimo de 10% no cálculo da classificação a atribuir em cada 
momento formal de avaliação. 

 
São obrigatórios momentos formais de avaliação da oralidade ou da dimensão prática ou 
experimental, integrados no processo de ensino, nas seguintes disciplinas do ensino secundário: 
 
d) Na disciplina de Português, a componente de oralidade tem um peso de 20% no cálculo da 

classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação, nos termos da Portaria nº 304-
B/2015, de 22 de setembro. 
 

e) Nas disciplinas de Língua Estrangeira e Português Língua Não Materna (PLNM), dos cursos 
Científico-humanísticos, a componente de oralidade tem um peso de 30% no cálculo da 
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classificação a atribuir em cada momento formal de avaliação, nos termos da alínea b) do n.º 5 
do artigo 7.º da Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto. 

 

f) Nas disciplinas bienais de Física e Química A e de Biologia e Geologia, nas disciplinas anuais 
de Biologia, de Física, de Geologia e de Química, a componente prática e ou experimental têm 
um peso mínimo de 30% no cálculo da classificação a atribuir em cada momento formal de 
avaliação, nos termos da alínea c) do n.º 7 do artigo 9.º da Portaria n.º 243/2012, de 10 de 
agosto  

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

a) Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados 
pelo ou pelos professores da turma. 
 

b) Os critérios específicos de avaliação a adotar por cada departamento constarão num 
documento próprio que, depois de aprovados em Conselho Pedagógico, ficarão disponíveis na 
Página da Internet do Agrupamento, podendo igualmente ser facultados aos encarregados de 
educação sempre que o solicitarem. 
 

c) No início do ano letivo, os critérios de avaliação deverão ser obrigatoriamente divulgados aos 
alunos pelos professores das diferentes disciplinas.  

 
d) Nas turmas onde existam alunos com Necessidades Educativas Especiais, os Conselhos de 

Turma deverão definir os critérios e o modo de avaliação a adotar, introduzindo-lhes as 
adaptações previstas no seu Programa Educativo Individual. 

 

e) No início do ano letivo, os alunos deverão ser informados sobre os procedimentos de avaliação 
que fazem parte do art.º 98 do Regulamento interno. 

 

f) Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Direção ouvido, sempre que possível, 
o Conselho Pedagógico. 

 

g) Os presentes Critérios Gerais de Avaliação, depois de aprovados, serão cumpridos por todos os 
Departamentos Curriculares e entrarão em vigor no ano letivo de 2016/2017 podendo ser 
revistos anualmente. 

  
Emitido parecer favorável na reunião do conselho pedagógico de 30 de junho de 2016 e 
introduzidas alterações na reunião de Conselho Pedagógico de 17 de janeiro de 2017. 
 
Pombal, Agrupamento de Escolas de Pombal 27 de junho de 2017 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico 
 
 

_______________________________ 
Fernando Augusto Quaresma Mota  
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