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Introdução 

 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa, em 

cada nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos adequados às suas 

especificidades. 

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

certificador dos conhecimentos adquiridos e capacidades desenvolvidas pelo aluno”. “A 

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

adquiridos e das capacidades desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de 

cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e 

secundário”. “A verificação prevista (...) deve ser utilizada por professores e alunos para, em 

conjunto, melhorar o ensino e suprir as dificuldades de aprendizagem”. “A avaliação tem 

ainda por objetivo conhecer o estado do ensino, retificar procedimentos e reajustar o ensino 

das diversas disciplinas aos objetivos curriculares fixados”. “Na avaliação dos alunos 

intervêm todos os professores envolvidos, assumindo particular responsabilidade neste 

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

ensino secundário, os professores que integram o conselho de turma, sem prejuízo da 

intervenção de alunos e encarregados de educação”. “O regime de avaliação é regulado por 

despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, em função dos níveis e 

ciclos de ensino e da natureza dos cursos de nível secundário de educação”.  

(artº 23º, Decreto-Lei nº139/2012) 

 

 

“Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, de acordo com as orientações 

do currículo e outras orientações gerais do Ministério da Educação e Ciência, define os 

critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade, sob proposta dos 

departamentos curriculares”. “Os critérios de avaliação mencionados (…) constituem 

referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados pelo ou pelos professores da turma, 

no 1.º ciclo, e pelo conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos”.  

(Artº 4º, nº 1 e 2, Despacho Normativo nº13/2014) 
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1. Enquadramento legal 

 

- Lei nº 51/2012, de 5 de setembro (Novo Estatuto do Aluno); 

 

- Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro (Regime jurídico da Autonomia da Escola); 

- Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de janeiro (Apoio Especializados aos alunos com Necessidades 

Educativas Especiais); 

- Decreto-Lei n. 139/2012, de 5 de julho (Organização Curricular dos Ensinos Básico e 

Secundário); 

- Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho (Princípios Orientadores da Organização e da 

Gestão dos Currículos dos Ensinos Básico e secundário); 

 

-Despacho n.º 9180/2016, de 19 de Julho (Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar); 

 

- Despacho Normativo nº13/2014, de 15 de setembro (Regime de Avaliação e Certificação 

dos conhecimentos adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do Ensino 

Básico e Medidas de Promoção do Sucesso Escolar); 

- Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril (Regime de Avaliação e Certificação das 

Aprendizagens dos Alunos do Ensino Básico e Medidas de Promoção do Sucesso Educativo); 

- Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 16 de junho (Organização do ano letivo 2016/2017); 

- Portaria nº 292-A/2012, de 26 de setembro (Cria oferta formativa de Cursos Vocacionais do 

Ensino Básico e regulamenta as condições de funcionamento); 

 

- Circular nº 4/DGIDC/DSDC/2011 (Avaliação na Educação Pré Escolar); 

 

- Ofício Circular nº17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGID (Gestão do currículo da 

Educação Pré Escolar). 

 

https://dre.pt/application/file/74981174
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Capítulo I 

Educação Pré-Escolar 
 

2. Objeto da Avaliação 
 
Na Educação Pré-Escolar, a avaliação é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa que implica procedimentos adequados à especificidade da atividade educativa no 

Jardim-de-infância, tendo em conta a eficácia das respostas educativas. Permitindo uma 

recolha sistemática de informações, a avaliação implica uma tomada de consciência da ação, 

sendo esta baseada num processo contínuo de análise que sustenta a adequação do 

processo educativo às necessidades de cada criança e do grupo, tendo em conta a sua 

evolução. 

 

3. Modalidades da avaliação 

A avaliação na Educação Pré-Escolar compreende as modalidades de avaliação diagnóstica e 

avaliação formativa. 

- A avaliação diagnóstica realiza-se no início do ano letivo, tendo em vista a caraterização do 

grupo e de cada criança. A avaliação diagnóstica pode ocorrer em qualquer momento do 

processo avaliativo da criança quando articulada com a avaliação formativa, de forma a 

permitir a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, contribuindo também para a 

elaboração, adequação e reformulação do plano de atividades de grupo e ainda para facilitar 

a integração da criança no contexto educativo.  

- A avaliação formativa é formadora, tendo uma função reguladora porque permite aos 

educadores e crianças ajustarem estratégias e dispositivos. Compete ao educador escolher e 

dosear a utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo, tendo em atenção as 

caraterísticas de cada criança, as suas necessidades e interesses, bem como os contextos em 

que desenvolve as práticas. 

- Na Educação Pré-Escolar 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. Assim, o educador estabelece de acordo com o seu plano de 

atividades de grupo e opção do seu modelo curricular, os critérios que o vão orientar na 

avaliação tanto dos processos como dos resultados. 
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4. Intervenientes na avaliação 

 

São intervenientes no processo de avaliação:  

• O educador  

• A (s) criança (s)  

• Os técnicos de apoio 

• Os encarregados de educação 

 

5. Instrumentos de recolha de informação 

 

a) Observação; 

b) Entrevistas;  

c) Abordagens narrativas;  

d) Fotografias;  

e) Gravações áudio e vídeo;  

f) Registos de autoavaliação;  

g) Portefólios construídos com as crianças;  

h) Questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos;  

i) Outros. 

 

6. Avaliação 

A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela criança, 

ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, centrados 

sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como constrói 

conhecimento ou resolve problemas.  

Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e as caraterísticas 

desenvolvimentais das crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de 

conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem.  

Através do preenchimento de uma ficha de registo de avaliação será assegurada a 

sequencialidade educativa uma vez que esta acompanhará a criança na sua transição para o 

primeiro ciclo.  
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Áreas de 
Conteúdo 

Domínio 
 

Subdomínios 
 

Componentes 

 
Área da 
Formação 
Pessoal e Social 

  Construção da Identidade e 
Autoestima 

Independência e Autonomia 

Consciência de si como aprendente 

Convivência Democrática e 
Cidadania 

 
 

Área da 
Expressão e 

Comunicação 
 
 
 

 
 

 

Domínio de 
Educação 
Motora 

 

 
Domínio da 
Educação 
Artística 

Artes Visuais  

Dramatização 

Música 

Dança 

 
 

Domínio da 
Linguagem 

Oral e 
Abordagem à 

escrita 
 

 
 
 

Linguagem oral 

Comunicação oral 

Consciência linguística 

Funcionalidade da linguagem 
escrita e sua utilização em contexto 

Identificação de convenções da 
escrita 

Prazer e motivação para ler e 
escrever 

 
 

Domínio da 
Matemática  

 Números e operações 

Organização e tratamento de 
dados 

Geometria e medida 

Interesse e curiosidade pela 
matemática 

 
Área do 

Conhecimento 
do Mundo 

  Introdução à metodologia científica 

Abordagem às ciências 

 
Mundo tecnológico e utilização das 
tecnologias 

 

De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e 

instrumentos de observação e registo diversificados. 
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ENSINO BÁSICO 

 

Processo de Avaliação 

 

7. Objeto da avaliação 

 “ A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por 

referência os documentos curriculares em vigor”  

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 

(artigo 3º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

“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”. 

(Artº 25º, nº 1, Decreto-Lei nº139/2012) 

 

8. Intervenientes na avaliação 

 

No processo de avaliação intervêm, designadamente: 

a) Professores; 

b) Aluno; 

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

d) Diretor; 

e) Conselho pedagógico; 

f) Encarregado de educação; 

g)Docente de educação especial e outros profissionais que acompanhem o 

desenvolvimento do processo educativo do aluno; 

i) Serviços ou organismos do Ministério da Educação 
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(artigo 5º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

9. Critérios de Avaliação  

 

1 — Até ao início do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador 

do processo de avaliação das aprendizagens, define, sob proposta dos departamentos 

curriculares, os critérios de avaliação, de acordo com as orientações constantes dos 

documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação. 

2 — Nos critérios de avaliação deve ser enunciada a descrição de um perfil de aprendizagens 

específicas para cada ano e ou ciclo de escolaridade. 

3 — Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo 

operacionalizados pelo ou pelos professores da turma.  

4 — O diretor deve garantir a divulgação dos critérios de avaliação junto dos diversos 

intervenientes. 

 (artigo 7º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

5 -Os critérios de avaliação são divulgados no sítio da escola (www.ebim.pt). 

6 - Cada diretor de turma/ professor titular de turma/ educador deve, no início do ano 

letivo, informar os encarregados de educação e alunos acerca dos critérios gerais de 

avaliação. 

7 - Cada docente deve informar os alunos sobre os critérios específicos da sua disciplina. 

 

 

10. Modalidades da Avaliação 

 

A avaliação interna das aprendizagens, da responsabilidade dos professores e dos órgãos de 

administração e gestão e de coordenação e supervisão pedagógica da escola, compreende 

as seguintes modalidades de avaliação: a) Diagnóstica; b) Formativa; c) Sumativa. 

(artigo 9º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

3.1. Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica responde à necessidade de obtenção de elementos para a 
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fundamentação do processo de ensino e de aprendizagem e visa a facilitação da integração 

escolar e a orientação escolar e vocacional. 

No desenvolvimento da avaliação diagnóstica deve ser valorizada a intervenção de docentes 

dos diferentes ciclos e recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de 

planos didáticos e a adoção de estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos 

(artigo 10º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

3.2. Avaliação Formativa 

1 — A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo 

de ensino e de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. 

2 — Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar: 

 a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação 

que permita conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção 

e o ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas;  

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos 

contextos em que ocorrem; 

c) A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de 

diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes 

presidem 

(artigo 11º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

3.3. Avaliação Sumativa  

 — A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos. 

— A avaliação sumativa traduz a necessidade de, no final de cada período escolar, informar 

alunos e encarregados de educação sobre o estado de desenvolvimento das aprendizagens. 

— Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar 

do aluno. 

— A coordenação do processo de tomada de decisão relativa à avaliação sumativa, 

garantindo a sua natureza globalizante e o respeito pelos critérios de avaliação compete: 

 a) No 1.º ciclo, ao professor titular de turma; 

b) Nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma. 

 — No 9.º ano de escolaridade, o processo de avaliação sumativa é complementado pela 
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realização das provas finais de ciclo, nos termos dos artigos 18.º e 19.º do presente diploma. 

— A avaliação sumativa final obtida nas disciplinas não sujeitas a prova final de ciclo é a 

classificação atribuída no 3.º período do ano terminal em que são lecionadas. 

— A avaliação sumativa pode processar -se ainda através da realização de provas de 

equivalência à frequência. 

(artigo 12º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

3.3.1 – Expressão da Avaliação Sumativa  

1 — 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, 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. 

2 — 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. 

3 — Nos 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, e, sempre que se considere 

relevante, é acompanhada de uma 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 

(artigo 13º, Despacho Normativo nº 1-F/2016 de 5 de Abril) 

 

 

11. Instrumentos de recolha de informação 

 

a) Fichas de avaliação; 

b) Trabalhos de pesquisa individuais e de grupo; 

c)Trabalhos experimentais individuais e de grupo; 

d) Relatórios; 

e) Fichas de registo de oralidade; 

f) Grelhas de registo de trabalho diário e temático; 
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g) Gravações áudio e vídeo/ Testes auditivos e/ou práticos; 

h) Comunicações orais; 

i) Portefólios; 

j) Grelhas de observação direta; 

k) Outros. 

 

12. Ponderação da avaliação 

(*) Com exceção da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica – EMRC 

(domínio cognitivo 30% e domínio atitudinal 70%). 

 

Relativamente aos critérios de avaliação do Curso Vocacional (CV), do Curso de 

Educação Formação (CEF) e do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) 

remetem-se para os respetivos Regimentos. 

 

À avaliação dos alunos de 1º ciclo que frequentam os grupos de nível, será atribuído um 

peso de 15% dentro do domínio cognitivo, atendendo: ao empenho no trabalho realizado; 

ao interesse por ultrapassar as dificuldades; à participação no trabalho proposto; e aos 

resultados alcançados. 

 

 
 

DEPARTAMENTOS 

Domínios 
1ºCiclo; Línguas; Ciências Sociais e Humanas (*); 

Matemática e Ciências Experimentais 
Expressões 

 
Cognitivo 

 
80% 

 
70% 

 

 
Atitudinal 

 
20% 

 
30% 
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Avaliação 

 

13. Dimensão C ognitiva 

 

i. Intervalos de classificação e terminologias 

 

Intervalos 

 
Terminologia  

(1º Ciclo) 
 

Terminologia  
(2º e 3º Ciclos) 

 
0 a 19 

Insuficiente 

 
Fraco 

 

 
20 a 49 

 
Insuficiente 

 

 
50 a 69 

 
Suficiente 

 
Suficiente 

 

 
70 a 89 

 
Bom 

 
Bom 

 

 
90 a 100 

 
Muito Bom 

 
Muito Bom 
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ii. Critérios de transição e retenção 

 

Anos não terminais de ciclo 

DECISÃO 
 
ANO/CICLO 

 
PROGRIDE 

 
NÃO PROGRIDE 

1º Ano - Não há lugar a retenção. 
 
 
 
 
 
NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO 
de TRANSITOU 

- Exceção: se ultrapassar o limite de 
faltas injustificadas e após se 
verificarem todos os passos 
definidos, de acordo com as alíneas 
a) e b) do nº4 do artigo 21º da Lei 
nº51/2012 de 5 de setembro. 
 
NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de 
NÃO TRANSITOU 

2º e 3º Anos A decisão de transição é tomada sempre que o professor titular de turma 
considere que foram realizadas as aprendizagens essenciais para 
prosseguir com sucesso os seus estudos, de acordo com o artº 21º do 
despacho normativo nº1 /F de 2016 e tendo ainda em conta o artº 22º 
nomeadamente ponto 4 do mesmo normativo.  
 
NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de TRANSITOU ou NÃO TRANSITOU 

5º, 7.º e 8º 
Anos 

- Até três níveis inferiores a 3 em qualquer disciplina (*) 
 
NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de TRANSITOU 

 

(*) O Conselho de Turma deverá ponderar a transição de alunos com mais 

de 3 níveis inferiores a 3 em função dos respetivos progressos. A decisão é 

tomada por maioria de votos dos elementos do Conselho de Turma, 

mantendo-se os níveis de classificação atribuídos. 
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Anos terminais de ciclo 

DECISÃO 

ANO/CICLO 

 

PROGRIDE 

 

NÃO PROGRIDE 

4º Ano 

= Final do 1.º 
Ciclo 

 

- Menção Suficiente a 
Português/PLNM ou Matemática e 
menção Suficiente em qualquer 
uma das outras disciplinas, desde 
que não acumule Português/PLNM 
e Matemática. 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO 
de APROVADO 

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

-Menção Insuficiente nas disciplinas 
de Português ou Matemática e 
cumulativamente, menção 
Insuficiente em duas das restantes 
disciplinas. 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de 
NÃO APROVADO 

6.º Ano 

= Final do 2.º 
Ciclo 

(Após as 
Provas Finais 

de 
Português/PLN

M e 
Matemática) 

- Até dois níveis inferiores a 3 em 
qualquer disciplina, desde que não 
acumule Português/PLNM e 
Matemática. 

 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO 
de APROVADO 

- Nível inferior a 3 em 
Português/PLNM e Matemática. 

- Nível inferior a 3 em quaisquer três 
disciplinas. 

 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de 
NÃO APROVADO 

9.º Ano 

= Final do 3.º 
Ciclo 

(Após as 
Provas Finais 

de 
Português/PLN

M e 
Matemática) 

- Até dois níveis inferiores a 3 em 
qualquer disciplina, desde que não 
acumule Português/PLNM e 
Matemática. 

 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO 
de APROVADO 

- Nível inferior a 3 em 
Português/PLNM e Matemática. 

- Nível inferior a 3 em quaisquer três 
disciplinas. 

 

NOTA: O aluno obtém a MENÇÃO de 
NÃO APROVADO 
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14. Dimensão Atitudinal 

 

 
 

DEPARTAMENTOS 
 

 

 
1ºCiclo, Línguas, Ciências Sociais e Humanas*, 

Matemática e Ciências Experimentais 
(20%) 

 
Expressões 

 
(30%) 

P
A

R
Â

M
ET

R
O

S 

 
                                                     - Pontualidade 
                                                     - Comportamento 
                                                     - Trabalho em sala de aula  
                                                     - Material 
 
 

(*) Exceto EMRC com 70% 

 

 

15. Educação Especial 

 

A informação resultante da avaliação sumativa dos alunos do ensino básico abrangidos pelo 

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

qualitativa de Muito bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, acompanhada de uma apreciação 

descritiva sobre a evolução do aluno. 

Os alunos com necessidades educativas especiais de caráter permanente, à exceção dos que 

têm um currículo específico individual, que são avaliados pelas medidas educativas do seu 

Programa Educativo individual, seguem as normas de avaliação definidas para os diferentes 

níveis e anos de escolaridade. 
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Capítulo III 

1. Cálculo da avaliação sumativa 

A avaliação sumativa final (período e ano letivo) resulta da média ponderada dos domínios 

cognitivo e atitudinal. A avaliação do domínio cognitivo resulta da média dos vários 

momentos de avaliação realizados. 

Como a avaliação se pretende contínua, a avaliação do final de cada período e ano letivos 

terá sempre em consideração todos os elementos de avaliação, dos dois domínios desde o 

início do ano letivo. 

 

Disposições finais 

 

1. O presente documento foi revisto e aprovado pelo conselho pedagógico em reunião 

ordinária realizada em 13 de Setembro de 2016. 

2. Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Diretor, ouvido o conselho 

pedagógico. 

 

 

A Presidente do Conselho Pedagógico/ Diretora 

 

______________________________________ 

(Isabel Pires Gomes) 


