
 
 

Projeto Educativo 
ANEXO 9 

 
Referencial de Avaliação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas de Pombal 

Ano letivo 2021/2022 

  



REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO 2021-2022 
 

Página 2 de 13 

  

 
 

Índice 

 

I. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................................... 3 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO .............................................................................................................................................. 3 

2. PRINCÍPIOS E PROPÓSITOS NO DOMÍNIO DA AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA ......................................................................................... 4 

II. REFERENCIAIS ......................................................................................................................................................... 5 

1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO ......................................................................................................................................... 5 

1.1. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO ............................................................................................................................ 5 

1.1.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA .............................................................................................................................................. 5 
1.1.1.1. PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA ......................................................................................................................... 5 
1.1.1.2. UTILIZAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO FORMATIVA ................................................................... 5 
1.1.1.3. UTILIZAÇÃO DE FEEDBACK ......................................................................................................................................... 5 
1.1.2. AVALIAÇÃO SUMATIVA ................................................................................................................................................ 6 
1.1.2.1. PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO SUMATIVA .......................................................................................................................... 6 
1.1.2.2. UTILIZAÇÃO DOS DADOS RECOLHIDOS NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO SUMATIVA ..................................................................... 6 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ...................................................................................................................................... 6 

2.1 CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS ................................................................................................................................................ 6 
2.2 OPERACIONALIZAÇÃO ..................................................................................................................................................... 7 

3. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO ..................................................................................................................................10 

4. PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO ...........................................................................................................12 

5. RUBRICAS DE AVALIAÇÃO ......................................................................................................................................12 

6. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO .............................................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO 2021-2022 
 

Página 3 de 13 

  

I.  INTRODUÇÃO 

1.  Contextualização 

O Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, preconiza que “a avaliação, sustentada por uma 
dimensão formativa, 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”. (art.º 22, SECÇÃO III) 
 
A avaliação, atualmente percebida e assumida por muitos como classificativa, deve assumir um 
caráter precursor da melhoria das aprendizagens, tornando-se imperativo aprofundar 
competências e conhecimentos sobre a avaliação das aprendizagens e consolidar as mudanças 
legalmente impostas, através da implementação de projetos pedagógicos e didáticos, ajustados à 
especificidade dos contextos educativos. 
 
Assim, as escolas e os professores enfrentam desafios que exigem a redefinição, a reconstrução e 
a reinvenção de conceções e práticas. 
 
Nesse sentido, o referencial, agora definido, visa: 

 Constituir-se como um instrumento de reflexão e aprendizagem no sentido da perceção e 
apropriação de novos conceitos, desbravando o caminho para a implementação de novas 
práticas ou renovação e aprofundamento de procedimentos; 

 Dar pistas para uma progressiva mudança de paradigma no processo de avaliação. 
 
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.  
 
Das práticas de avaliação escolar pretendemos: 

 Equidade: assegurar uma igualdade de tratamento, sejam quais forem as origens sociais dos 
alunos, a sua idade, o seu género, a sua origem étnica, evitando os enviesamentos implícitos 
ou explícitos da função seletiva da escola; 

 Eficácia: suprimir os efeitos contraproducentes das práticas de avaliação escolar, garantindo a 
todos os alunos os processos mais adequados para a aquisição das aprendizagens. 

 
Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação orienta o percurso escolar 
dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, 
bem como as capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
A avaliação é enquadrada pelo Projeto Educativo de Escola, pelo Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatório, pelas Aprendizagens Essenciais e pela Avaliação Pedagógica, definida, nos 

seus termos e conceitos, pelo Projeto Nacional de "Monitorização, Acompanhamento e Investigação 
em Avaliação Pedagógica (MAIA)". 
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2.  Princípios e propósitos no domínio da avaliação pedagógica 

As decisões sobre a avaliação devem resultar de uma reflexão aprofundada, coletiva, participada e 
fundamentada. O Referencial de Avaliação, porque se destina a orientar as práticas de avaliação 
pedagógica e de ensino dos professores, tem de prever a inserção pedagógica da avaliação nos 
processos de educação e formação e deve ter uma natureza transdisciplinar por forma a que possa 
ser utilizado em qualquer ano de escolaridade ou em qualquer disciplina. Assim, a avaliação deve 
ser partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e ser um processo 
transparente, nomeadamente através da clarificação dos descritores de sucesso e explicitação dos 
critérios de avaliação adotados. Apresenta-se como um meio privilegiado para promover e 
melhorar as aprendizagens e deve estar fortemente articulada com a aprendizagem e com o 
ensino, com o currículo e com o seu desenvolvimento.  
 

A avaliação no Agrupamento de Escolas de Pombal (AEP) orienta-se pelos seguintes princípios:  
 

Princípios Avaliação Classificação 
Diversificação Recurso obrigatório a diferentes 

técnicas de recolha de 
informação para que haja rigor e 
fiabilidade no processo de 
avaliação. 

- Privilegiar a diversificação de processos de recolha de 
informação; 
- As técnicas e os processos utilizados para a recolha de 
dados são da responsabilidade de cada professor e devem ser 
utilizados/ selecionados de acordo com as características de 
cada turma e cada aluno; 
- Todas as técnicas de recolha de dados têm a mesma 
valorização vertendo para os domínios de cada disciplina; 
- A ponderação dos domínios é da responsabilidade de cada 
grupo disciplinar estando estes vertidos no modelo comum 
designado por Critérios de Ponderação. 

Transparência A avaliação tem de ser discutida 
e participada com os alunos e 
partilhada com os encarregados 
de educação, devendo ser clara 
nos seus propósitos, métodos e 
objetos. 

- Os alunos devem ser envolvidos na definição de critérios; 
- Os professores das diferentes disciplinas devem dar a 
conhecer aos alunos e aos encarregados de educação os 
critérios de avaliação e ponderação definidos no início de 
cada ano letivo. 

Melhoria de 
qualidade das 
aprendizagens 

A principal modalidade de 
avaliação é a formativa que 
consiste num processo 
eminentemente pedagógico. 
Tem por objetivo primordial a 
melhoria da qualidade das 
aprendizagens dos alunos e 
assenta na prática de feedback 
de qualidade. 
 

- Os professores devem produzir rubricas que promovam a 
autoavaliação, coavaliação e heteroavaliação das 
aprendizagens dos alunos e que incluam os princípios 
transversais de avaliação/classificação; 
- Os alunos devem assumir o compromisso de se envolverem 
ativamente na melhoria das suas aprendizagens; 
- Os encarregados de educação devem ter um papel 
interventivo na melhoria da aprendizagem dos seus 
educandos. 

Positividade Aos alunos deve ser dada 
possibilidade de demonstrar o 
que sabem e o que conseguem 
fazer, seja pela criação de novas 
oportunidades, seja pela 
diversificação da natureza das 
tarefas. 

- Os professores devem fornecer feedback de qualidade, 
formal ou informalmente, dando novas oportunidades de 
aprendizagem aos alunos (avaliação sumativa com propósitos 
formativos) antes do processo de classificação (avaliação 
sumativa com propósitos classificativos); 
- Os alunos devem valorizar todas as oportunidades de 
aprendizagem. 

Integração 
curricular 

Todas as tarefas propostas 
devem servir para os alunos 
aprenderem, os professores 
ensinarem e ambos avaliarem 
(antes da classificação). 

- Os professores devem propor tarefas que permitam, 
simultaneamente, aprender, ensinar e avaliar (a criação de 
rubricas para as tarefas pode facilitar este processo de 
integração de ensino-aprendizagem-avaliação). 
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Em suma: 
- a avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, tendo em conta as dificuldades 

diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter em 
conta os diferentes ritmos de aprendizagem. É imperativo diversificar os métodos de recolha de 
informação, envolver outros intervenientes (encarregados de educação, outros docentes, 
alunos) e avaliar em diferentes momentos e contextos. 

- a avaliação pedagógica deve ser utilizada pelos alunos e pelos professores para que se possam 
desenvolver as aprendizagens e as competências previstas nas AE, no PASEO e noutros 
documentos curriculares relevantes. Isto significa que, de forma sistemática, os alunos têm de 
ser claramente informados acerca do que é importante aprender (através dos critérios), da 
situação em que se encontram relativamente às aprendizagens que têm de realizar e dos 
esforços e estratégias que é necessário fazer para o conseguir. É, por isso, fundamental que se 
retirem as devidas ilações quanto ao papel incontornável do feedback e dos diálogos com os 
alunos nas salas de aula. 

 

II.  REFERENCIAIS 

1.  Sistema de avaliação 

O sistema de avaliação definido tem de ser exequível e deve recorrer a um número limitado e 
contido de processos de recolha de informação. Não é razoável tudo querer registar para tudo 
avaliar. 
 

1.1.  Modalidades de avaliação 

Distingue-se entre Avaliação para as Aprendizagens e Avaliação das Aprendizagens, para se 
sublinhar a diferença entre Avaliação Formativa e Avaliação Sumativa. 
  

1.1.1  Avaliação Formativa  

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e está associada a todo o tipo de 
tomada de decisão e de formas de regulação e de autorregulação que influenciam os processos de 
ensino e aprendizagem adequados às características dos alunos e às aprendizagens a desenvolver. 
Esta avaliação é Ipsativa e Criterial. 
 

1.1.1.1.  Práticas de Avaliação Formativa 

As tarefas devem permitir que os alunos aprendam, os professores ensinem e ambos avaliem o 
trabalho realizado, de forma contínua e sistemática, diversificada e consistente. 
 

1.1.1.2. Utilização dos dados recolhidos no âmbito da Avaliação Formativa 

Os dados recolhidos serão utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações que 
lhes permitam regular e autorregular as suas aprendizagens. As informações obtidas com fim 
formativo não serão mobilizadas para efeitos classificativos. 
 

1.1.1.3. Utilização de feedback 

O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa, pois é através dele que os alunos sabem o 
que têm de aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para 
aprender. Serão implementados os seguintes tipos de feedback, ajustados a cada momento do 
processo de aprendizagem: 
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a) Feed up, tem como principal objetivo clarificar os objetivos de aprendizagem definindo o que 
se pretende que o aluno aprenda e deve ocorrer no início do processo. Pode ser escrito e deve 
ser dado oralmente em tempo útil. 

b) Feed back foca-se na autorregulação que permite ao aluno perceber os progressos que teve e 
o caminho que lhe falta percorrer para atingir os objetivos definidos. Deve ser imediato, 
sistemático e de qualidade, permitindo ao aluno avaliar as suas dificuldades e como superá-las. 

c) Feed forward tem por base o feedback e permite, ao docente, a recolha de informação dos 
conhecimentos já adquiridos pelo aluno para que possa ser reutilizada para preparar 
atividades futuras de ensino e aprendizagem. Deve ocorrer após os dois momentos anteriores 
e ser registado por escrito, para uma correta análise. 

 

1.1.2.  Avaliação sumativa  

A avaliação sumativa proporciona informação sintetizada acerca do que os alunos sabem e são 
capazes de fazer no final de um tema ou após um certo tempo. 
 

1.1.2.1. Práticas de Avaliação Sumativa  

As práticas da avaliação sumativa deverão assegurar que a recolha de informação seja rigorosa e 
consistente com as finalidades de aprendizagem constantes no currículo. 

 
A avaliação sumativa deve ser utilizada numa ótica da avaliação das aprendizagens e deve ser 
realizada pontualmente. A recolha de informação deverá ser diversificada. 

 
Poder-se-ão criar momentos de Avaliação Sumativa não Classificatória (ASNC) previamente aos momentos 
de Avaliação Sumativa Classificatória (ASC), para dar feedback de qualidade aos alunos.  

 

1.1.2.2. Utilização dos dados recolhidos no âmbito da Avaliação Sumativa 

Se os dados recolhidos no âmbito da avaliação sumativa forem utilizados para classificar os alunos, 
a avaliação sumativa tem propósitos classificatórios. 

 
Se esses dados forem utilizados para dar feedback aos alunos, dando-lhes orientações que lhes 
permitam regular e autorregular as suas aprendizagens, a avaliação sumativa não tem fins 
classificatórios, será utilizada com fins formativos e não pode ser mobilizada para atribuir 
classificações aos alunos. 
 

2.  Critérios de avaliação 

2.1  Considerações prévias 

“Os critérios são designações que se selecionam através da análise cuidada dos elementos 
curriculares indispensáveis (e.g., Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória) e que, em conjunto com os respetivos descritores ou indicadores, nos 
ajudam a identificar o que se consideram ser as caraterísticas ou os atributos que os desempenhos 
dos alunos devem ter quando estão a trabalhar numa dada tarefa de avaliação.” (Fernandes, 2021, 
p. 6). 
 
Neste sentido, os critérios de avaliação podem ser uma ferramenta poderosa ao serviço das 
aprendizagens dos alunos, porque “através dos critérios e dos respetivos níveis de consecução, 
indicadores ou descritores, ficamos a saber o que é desejável que todos os alunos aprendam e 
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sejam capazes de fazer, mas também a situação em que cada um se encontra relativamente a essa 
situação desejável.” (Fernandes, 2021, p. 6) 
 
Assim, através do uso de critérios, o professor pode explicitar claramente os propósitos de cada 
tarefa que propõe, facilitando muito a interação/negociação formativa professor-aluno, que deve 
anteceder o início das tarefas e acompanhar a ação educativa em torno destas, como forma de 
fazer coincidir, tanto quanto possível, a aprendizagem com o ensino (Ferraz et al., 1994) e a 
avaliação. 

 
Para a definição/construção de critérios devemos ter em conta algumas orientações 
fundamentais, designadamente no que diz respeito à clareza e à transparência, pois o objetivo 
principal é sempre que os critérios e as descrições dos níveis de desempenho sejam relevantes 
para que os alunos compreendam o que é expectável que aprendam e o que é tido em conta na 
avaliação do seu trabalho, dando reais oportunidades à autoavaliação/ autorregulação das 
aprendizagens. 
 
Reforça-se que os critérios são transversais a todo o Agrupamento independentemente do ano e 
disciplina.  
 
Há que ter presente que o mais importante de todo este esforço de esclarecimento de alunos e 
encarregados de educação sobre o “ideal a ser alcançado” em termos de aprendizagem é 
conseguido através da avaliação formativa, do feedback, e da consequente melhoria das 
aprendizagens, pois é a partir dos critérios e das descrições dos níveis de desempenho que se 
pode distribuir feedback de elevada qualidade a todos os alunos. 

 
2.2  Operacionalização 

São critérios de avaliação transversais do Agrupamento de Escolas de Pombal: 
 

A. Conhecimento: aquisição e compreensão de conceitos e sua mobilização para novas situações, 
apresentando com rigor a terminologia científica. 
 

B. Consistência: mobilização do conhecimento para desenvolver ideias e resolver problemas, 
apresentando novas soluções de forma criativa, autónoma e/ou colaborativa. 

 
C. Comunicação: utilização dos diferentes tipos de linguagem com clareza e coerência, 

recorrendo a diversificados instrumentos de comunicação com respeito pelas ideias dos outros 
(tolerância, empatia e responsabilidade). 

 



 Descritores de desempenho 

Critérios 
Muito Bom 

5 
 

4 
Suficiente 

3 
 

2 
Muito Insuficiente 

1 

Conhecimento 

 Domina claramente as aprendizagens 
essenciais previstas por domínio/ tema. 

 Faz claras referências científicas e a 
autores, sempre de forma correta e 
contextualizada. 

 Transforma claramente a informação em 
conhecimento. 

 Revela claro respeito pela linguagem 
específica da disciplina, sempre de forma 
precisa e rigorosa.   

 Seleciona e utiliza, sempre com rigor, as 
fontes de informação. 

 Revela clara capacidade de análise e de 
síntese, com total apropriação do tema. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Domina suficientemente as aprendizagens 
essenciais previstas por domínio/ tema. 

 Faz suficientes referências científicas e a 
autores de forma nem sempre correta e 
contextualizada. 

 Transforma suficientemente a informação 
em conhecimento.  

 Revela suficiente respeito pela linguagem 
específica da disciplina, de forma nem 
sempre precisa e rigorosa. 

 Seleciona e utiliza, às vezes e com algum 
rigor, as fontes de informação. 

 Revela suficiente capacidade de análise e 
de síntese, com suficiente apropriação do 
tema. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Não domina as aprendizagens essenciais 
previstas por domínio/ tema. 

 Não faz referências científicas e a autores, de 
forma correta e contextualizada. 
 

 Não transforma a informação em 
conhecimento. 

 Não revela respeito pela linguagem 
específica da disciplina. 
 

 Não seleciona e não utiliza com rigor as 
fontes de informação. 

 Não revela capacidade de análise e de 
síntese, nem apropriação do tema. 

Consistência 

 Mobiliza, com claro sentido crítico, os 
conhecimentos aprendidos perante novas 
situações apresentadas.  

 Desenvolve claramente ideias e projetos 
criativos adequados ao contexto como 
resultado da reflexão pessoal. 

 Identifica claramente áreas de interesse e 
de necessidade de aquisição de novas 
competências. 

 Mobiliza, sempre com criatividade e 
autonomia, as aprendizagens para a 
construção da sua estratégia. 

 Utiliza claramente as estratégias e 
ferramentas adequadas para resolver o 
problema. 

 Apresenta sempre novas ideias e soluções, 
como resultado da interação com outros. 

 Manifesta clara perseverança perante as 
dificuldades. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Mobiliza, com suficiente sentido crítico, os 
conhecimentos aprendidos perante novas 
situações apresentadas.  

 Desenvolve às vezes ideias e projetos 
criativos adequados ao contexto como 
resultado da reflexão pessoal. 

 Identifica às vezes áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências. 

 Mobiliza às vezes, com criatividade e 
autonomia, as aprendizagens para a 
construção da sua estratégia. 

 Utiliza suficientemente as estratégias e 
ferramentas adequadas para resolver o 
problema. 

 Apresenta às vezes novas ideias e soluções, 
como resultado da interação com outros. 

 Manifesta suficiente perseverança perante 
as dificuldades. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Não mobiliza, com sentido crítico, os 
conhecimentos aprendidos perante novas 
situações apresentadas.  

 Não desenvolve ideias e projetos criativos 
adequados ao contexto como resultado da 
reflexão pessoal. 

 Não identifica áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências. 

 Não mobiliza, com criatividade e autonomia, 
as aprendizagens para a construção da sua 
estratégia. 

 Não utiliza as estratégias e ferramentas 
adequadas para resolver o problema. 
 

 Não apresenta novas ideias e soluções, como 
resultado da interação com outros. 
 

 Não manifesta perseverança perante as 
dificuldades. 
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Comunicação 

 Exprime-se sempre com correção, 
coerência e criatividade nas diferentes 
linguagens, associadas aos diferentes 
domínios e contextos de comunicação. 

 Manifesta claras competências associadas 
ao relacionamento interpessoal, em 
contexto da realização de tarefas 
colaborativas: argumenta, negoceia e 
aceita sempre diferentes pontos de vista. 
 

 Argumenta e defende, com facilidade, 
ideias, respeitando a opinião dos outros e 
as normas de comunicação. 

 Utiliza sempre os diversos suportes 
comunicativos, discursivos, textuais, 
audiovisuais e/ou digitais de forma criativa 
e inovadora. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Exprime-se com suficiente correção, 
coerência e criatividade nas diferentes 
linguagens, associadas aos diferentes 
domínios e contextos de comunicação. 

 Manifesta suficientes competências 
associadas ao relacionamento interpessoal, 
em contexto da realização de tarefas 
colaborativas: nem sempre argumenta, 
negoceia e aceita diferentes pontos de 
vista. 

 Argumenta e defende, com dificuldade, 
ideias, respeitando a opinião dos outros e 
as normas de comunicação. 

 Utiliza às vezes os diversos suportes 
comunicativos, discursivos, textuais, 
audiovisuais e/ou digitais de forma criativa 
e inovadora. 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 Não se exprime com correção, coerência e 
criatividade nas diferentes linguagens, 
associadas aos diferentes domínios e 
contextos de comunicação. 

 Não manifesta competências associadas ao 
relacionamento interpessoal, em contexto da 
realização de tarefas colaborativas: não 
argumenta, não negoceia e não aceita 
diferentes pontos de vista. 
 

 Não argumenta nem defende ideias, 
respeitando a opinião dos outros e as normas 
de comunicação. 

 Não utiliza os diversos suportes 
comunicativos, discursivos, textuais, 
audiovisuais e/ou digitais de forma criativa e 
inovadora. 
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3.  Sistema de classificação 

A classificação e as notas fazem parte da avaliação pedagógica e, nesse sentido, é importante que 
sejam pensadas e organizadas para apoiar a realização das aprendizagens dos alunos. Mas é 
fundamental compreender-se que a classificação e a avaliação são conceitos cuja natureza, 
propósitos e inserção pedagógica são, em geral, marcadamente distintos, ainda que possam ter 
pelo menos um propósito em comum: contribuir para que os alunos aprendam melhor.  
 
A classificação define os procedimentos e as técnicas a partir dos quais se podem determinar as 
notas que, sublinhe-se, entre nós, também são invariavelmente designadas como classificações. 
Mas, em rigor, a nota é um mero símbolo através do qual se procura sintetizar o que um aluno 
sabe e é capaz de fazer ao fim de um dado período de tempo, ou seja, o símbolo que, 
supostamente, indica o nível de desempenho alcançado por um aluno ao fim de um dado período 
de tempo. A classificação é um conjunto mais ou menos elaborado, mais ou menos inteligente, 
mais ou menos centrado nas aprendizagens dos alunos, de técnicas e procedimentos que 
permitem calcular ou determinar as notas dos alunos. Neste sentido, é através da classificação 
que se define o algoritmo, ou qualquer outro meio, a partir do qual se calculam as notas. 
 
A política de classificação do AEP e, consequentemente, a atribuição de notas aos alunos orienta-
se pelos dois princípios enunciados por Brookhart (2017) e aqui adaptados ao nosso contexto: 
 
1. As notas devem refletir as realizações dos alunos tendo em boa conta as orientações previstas 

no currículo, nomeadamente as que constam nas AE e no PASEO. 
2. As políticas de classificação e atribuição de notas devem ser pensadas de forma a 

contribuírem para motivar os esforços e a aprendizagem dos alunos. 
 
O primeiro princípio destaca claramente a aprendizagem, pois tem a ver com a importância de se 
saber em que medida os alunos aprenderam o que está estabelecido no currículo. O segundo 
princípio tem a ver com o tipo de ambiente que é necessário criar para apoiar as aprendizagens 
dos alunos. 
 
Nas práticas de Avaliação Sumativa com fins classificativos é necessário: 
 

 definir os critérios de avaliação;  

 descrever diferentes níveis de desempenho por parte dos alunos;  

 estabelecer um padrão que permita determinar um nível aceitável de consecução de cada 
critério;  

 escolher um processo de recolha de informação que permita aferir as aprendizagens 
alcançadas;  

 analisar os resultados para poder tomar decisões.  
 
Os dados recolhidos da avaliação sumativa com fins classificatórios serão mobilizados para o 
sistema de classificação, permitindo a certificação. 

 
O sistema de classificação a implementar rege-se pelos princípios a seguir enumerados, aos quais 
serão acrescentados outros ou modificados estes, em resultado da reflexão que será levada a cabo 
pelos diferentes departamentos, grupos disciplinares e grupos de docentes.  
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Assim: 
 
1. A gestão do processo de conceção dos testes e demais processos de recolha de informação, 

com fins classificativos, deve ser reformulada de modo que: 
1.1. se proceda a uma distribuição equilibrada e/ou mais equitativa das cotações; 
1.2. as questões sejam consistentes com o que foi ensinado, não devendo ser formuladas 

questões cujo conteúdo não foi devidamente trabalhado com os alunos e que exijam a 
mobilização de conhecimentos, capacidades ou procedimentos que não foram 
devidamente tratados nas aulas; 

1.3. as questões efetuadas permitam avaliar as aprendizagens que realmente se pretendem 
avaliar; 

1.4. se assegure que todos os alunos compreendem o que se pretende, formulando as 
questões com clareza. 
 

2. É adotada a avaliação por domínios, cuja ponderação para a atribuição de uma classificação é 
da responsabilidade de cada grupo disciplinar, vertidos no modelo comum designado por 
Critérios de Ponderação. 
 

3. Sobre a diversificação dos Processos de Recolha de Informação:  

 Os Processos de Recolha de Informação utilizados para a recolha de dados são da 
responsabilidade de cada professor e devem ser utilizados/ selecionados de acordo com as 
características de cada turma e cada aluno, devendo ser o mais diversificado possível. 

 Os Processos de Recolha de Informação têm a mesma valorização, vertendo para os 
domínios de cada disciplina. 

 
4. Sobre a transparência:  

 Os alunos devem ser envolvidos na definição de critérios/ponderação; 

 Os professores das diferentes disciplinas devem dar a conhecer aos alunos e aos 
encarregados de educação os critérios de ponderação definidos no início de cada ano 
letivo. 

 
5. Sobre a Progressão/Evolução dos alunos na classificação final (período/ano): 

 As notas do final de um determinado período só devem referir-se ao estado dos alunos no 
que se refere à realização das aprendizagens previstas, verificadas através da qualidade do 
seu trabalho em avaliações bem concebidas, em desempenhos ou em demonstrações que 
evidenciem o que sabem e são capazes de fazer. Este trabalho deve ser uma representação 
fiável de que os alunos dominam as aprendizagens definidas no currículo.  

 

 Desse modo, o resultado final deve refletir o nível de proficiência alcançado no momento 
em que ocorre a avaliação, de modo a evitar a “contaminação” por avaliações passadas (no 
âmbito do mesmo domínio/ tema). A classificação sumativa final deve espelhar o nível de 
desempenho alcançado no momento em que é atribuída e não uma média de 
desempenhos registados de forma inamovível em momentos intermédios do percurso 
escolar de cada aluno. 

 

 Convirá, pois, que o professor proceda de forma interativa com os alunos, com os 
encarregados de educação e que o momento da atribuição de notas deixe de ser assunto 
exclusivo do professor, tornando-se um momento de trocas, de discussão e de balanço de 
uma situação escolar, onde o fator "surpresa" não tem lugar. Para isso, o professor deverá: 
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 explicitar os critérios de avaliação aos alunos e aos encarregados de Educação; 

 discutir as realizações dos alunos, coletiva e individualmente. 
 
6. Deve ser adotada a seguinte Escala de Classificação: 

 

Classificações a utilizar  
 Procedimentos Classificatórios  

para a avaliação sumativa com fins classificativos 

Percentagem Menção 
 Menção 

(1º CEB) 
Nível 

(2º e 3º CEB) 
Valor 

(Ensino secundário) 
Níveis de desempenho 

0-19 % 
Muito 
Insuficiente 

 

Insuficiente 

1 0-5 
O aluno que manifesta 
graves dificuldades. 

20-49 % Insuficiente 
 

2 6 -9 
O aluno que revela muitas 
dificuldades. 

50-69 % Suficiente 
 

Suficiente 3 10-13 
O aluno que apresenta 
algumas dificuldades. 

70-89 % Bom 
 

Bom 4 14-17 
O aluno que evidencia 
facilidades. 

90-100 % Muito Bom 
 

Muito Bom 5 18-20 
O aluno que revela grande 
facilidade. 

 
 

4.  Processos de Recolha de Informação 

Um processo de recolha de informação é uma ação ou dinâmica de trabalho, formal ou informal, 
não estruturada ou estruturada, que se desenvolve para obter dados sobre as aprendizagens e as 
competências dos alunos. Tem como principal propósito obter dados para distribuir feedback de 
qualidade a todos os alunos. A sua utilização é formativa por natureza. No entanto, é necessário 
prever Processos de Recolha de Informação que gerem dados que sejam mobilizados para efeitos 
classificatórios. 
 
A diversificação de processos de recolha de informação permite, através da triangulação, garantir 
o rigor de qualquer avaliação.  
 

Privilegia-se:  

 Registos de observação: intervenções orais e escritas, autoavaliação;  

 Trabalho de projeto/experimental;  

 Debates e/ou diálogo argumentativo;  

 Ficha/teste de avaliação ou questão Aula;  

 Trabalho de grupo e/ou pares; 

 Portefólio de evidências de aprendizagem individual; 

 Resolução de Problemas; 

 Ensaios. 
 

5.  Rubricas de avaliação 

A utilização de rubricas de avaliação constitui um procedimento bastante simples para apoiar a 
avaliação de uma grande diversidade de produções e desempenhos dos alunos e por isso podem 
ser excelentes auxiliares para ajudarem quer os alunos, quer os professores a avaliar a qualidade 
do que é necessário aprender e saber fazer. 
 
É igualmente relevante sublinhar que as rubricas podem ser utilizadas quer no contexto da 
avaliação formativa, avaliação para as aprendizagens, ou seja, para distribuir feedback de elevada 
qualidade, quer no contexto da avaliação sumativa, avaliação das aprendizagens, para que, num 
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dado momento, se possa fazer um balanço ou um ponto de situação acerca do que os alunos 
sabem e são capazes de fazer. Neste sentido, as rubricas que nos interessam neste âmbito 
inserem-se no contexto da avaliação pedagógica, pois são utilizadas nas salas de aula e podem 
contribuir para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores através daquelas 
duas modalidades de avaliação. 
 
Os professores devem produzir rubricas que promovam a autoavaliação, coavaliação e 
heteroavaliação das aprendizagens dos alunos e que incluam os princípios transversais de 
avaliação/classificação em, pelo menos, uma das tarefas propostas em cada unidade de trabalho. 
 
Os critérios e os descritores a utilizar nas rubricas são, preferencialmente, os que constam dos 
“critérios de avaliação” (p. 6), não estando excluídos outros, adequados à especificidade da tarefa 
a realizar. 
 

6.  Participação dos alunos nos processos de avaliação 

Quer se trate da avaliação formativa, mais orientada para o feedback, quer se trate da avaliação 
sumativa, os alunos serão encarados como participantes ativos e comprometidos em todo o 
processo de avaliação. 
 
A participação conduz à autonomia progressiva do aluno, bem como à responsabilização pela sua 
aprendizagem. Ambos, professores e alunos num processo de triangulação, são responsáveis por 
fazerem o máximo, para que cada um evite e ultrapasse erros e dificuldades nos processos de 
aprendizagem. 
 

Professor 
1. Clarificar os objetivos 
de aprendizagem e os 
critérios de sucesso; 

1.1 Compreender e partilhar 
os objetivos de 
aprendizagem e os critérios 
de sucesso 

2. Implementar discussões 
efetivas na sala de aula e 
outras tarefas de 
aprendizagem que 
evidenciam a compreensão 
do aluno 

3. Dar feedback que permita 
aos alunos avançar 

Par 
4. Implicar os alunos como recursos de aprendizagens uns dos 
outros 

Aluno 
5. Implicar os alunos como responsáveis pela sua própria 
aprendizagem 

  

Uma conceção mais abrangente e participada de avaliação formativa. Adaptado de Black & Wiliam (2009, p. 5) 

 
O documento foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Pedagógico realizada no dia 

14 de setembro de 2021.   


