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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  

Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Cursos Científico-

Humanísticos, Cursos Profissionais 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A publicação do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, regulamentado pela Portaria n.º 223-

A/2018, de 3 de agosto (ensino básico), Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto (cursos 

científico-humanísticos) e Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto (cursos profissionais de 

nível secundário de dupla certificação, escolar e profissional), veio estabelecer as matrizes 

curriculares dos ensinos básico e secundário, as quais são conjugadas com o Despacho n.º 

6478/2017, de 26 de julho (Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória), 

Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 julho (Aprendizagens Essenciais do ensino básico), 

Despacho n.º8476-A/2018, de 31 de agosto (Aprendizagens Essenciais do ensino 

secundário), os perfis profissionais e os demais documentos curriculares, de acordo com as 

opções curriculares tomadas ao nível da consolidação, aprofundamento e enriquecimento 

das Aprendizagens Essenciais. 

O decreto-lei supracitado produz efeitos, de modo faseado, a partir do ano letivo de: 

a) 2018/2019, no que respeita aos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos de escolaridade; 

b) 2019/2020, no que respeita aos 2.º, 6.º, 8.º e 11.º anos de escolaridade; 

c) 2020/2021, no que respeita aos 3.º, 9.º e 12.º anos de escolaridade; 

d) 2021/2022, no que respeita ao 4.º ano de escolaridade. 

No âmbito das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, para os alunos abrangidos 

pela alínea b) do ponto 4 do artigo 10º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, os critérios 

gerais são adaptados em conformidade com o estipulado no relatório técnico. 

Os critérios gerais de avaliação foram aprovados, por unanimidade no Conselho 

Pedagógico, sob proposta dos Departamentos Curriculares, sendo referenciais para todas 

as áreas disciplinares, sem prejuízo do estabelecimento de critérios específicos de cada 

disciplina/área disciplinar, assim como dos definidos para os alunos com adequações 

curriculares significativas.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento define os critérios gerais da avaliação das aprendizagens, 

estabelecendo os parâmetros ao nível dos domínios da aquisição de conhecimentos, bem 

como do desenvolvimento de capacidades e atitudes, no âmbito das áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
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Tendo por base as finalidades definidas no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, a 

avaliação interna das aprendizagens resulta da recolha de informação nas modalidades 

formativa e sumativa, através da mobilização de técnicas, instrumentos e procedimentos 

diversificados e adequados ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao tipo de 

informação a recolher, variando em função da diversidade e especificidade do trabalho 

curricular a desenvolver com as crianças e os alunos. Neste sentido, pretende-se explicitar, 

enquanto referenciais, as aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos 

de avaliação, na sua dimensão formativa e contínua, contribuindo para a melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. 

O processo de aprendizagem deve, ainda, proporcionar ao aluno momentos de autoa 

valiação, permitindo-lhe atitudes de reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

A avaliação dos alunos incide sobre os conteúdos definidos nos programas e obedece às 

orientações/metas curriculares em vigor para as diversas áreas disciplinares/disciplinas em 

todos os níveis de ensino. 

A avaliação deve assentar nas dimensões formativa e sumativa interdependentes e 

devidamente articuladas com as atividades didáticas selecionadas. 

A avaliação formativa, enquanto principal modalidade de avaliação, integra o processo de 

ensino aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento e deve proporcionar aos 

alunos um conhecimento eficaz dos seus desempenhos, fornecendo um feedback de 

qualidade que lhes permita identificar as suas dificuldades e potencialidades. 

A recolha de informação deve recorrer a uma variedade de procedimentos, técnicas 

e instrumentos adequados à diversidade das aprendizagens, aos destinatários e às 

circunstâncias em que ocorrem. Como instrumentos consideram-se, entre outros, testes, 

questões de aula, portefólios, relatórios, trabalhos, questionários, registos de observação, 

registos de auto e heteroavaliação e listas de verificação/monitorização. 

É responsabilidade dos Departamentos assegurar a diversidade e a equidade na 

aplicação dos instrumentos formais de avaliação. 

 

EDUCAÇÂO PRÉ-ESCOLAR 

A avaliação das crianças na educação pré-escolar é reflexiva e realizada através da 

observação, registo e documentação. A partir de uma observação sistémica, tendo por base 

os modelos e as metodologias utilizadas, são recolhidos episódios significativos através dos 

mailto:info-ese@mail.telepac.pt


 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CIDADE DO ENTRONCAMENTO 

 

170586 

 

 

Sede de Agrupamento – Rua Dr. Carlos Ayala Vieira da Rocha, 2330-105 Entroncamento ▪ Telef. 249 726 472 ▪ info-ese@mail.telepac.pt 

pág. 3 

apontamentos de apoio à organização do grupo, produções individuais ou coletivas da 

criança e registos audiovisuais, que documentam o processo e descrevem a aprendizagem, 

a sua forma de aprender e o progresso de cada criança. 

Esta documentação, organizada num portefólio, utiliza um referencial para situar e descrever 

o que a criança aprendeu e a evolução dessa aprendizagem, baseando-se, desta forma, no 

processo e tendo um efeito formativo centrada no progresso de cada criança e do grupo. 

A avaliação realizada é estruturada e descrita por escrito no final de cada período letivo, 

dando lugar, no final do ano letivo, a uma síntese global da avaliação realizada. 

 

1.º CICLO 

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

períodos letivos, expressa-se na atribuição de uma menção qualitativa de Muito Bom, Bom, 

Suficiente e Insuficiente, em cada disciplina, acompanhada de uma apreciação descritiva 

sobre a evolução das aprendizagens do aluno com inclusão de áreas a melhorar ou a 

consolidar, sempre que aplicável. Serão exceção as componentes de Apoio ao Estudo e de 

Tecnologias da Informação e Comunicação, tendo em conta a sua natureza transversal e 

instrumental. 

No caso do 1.º ano de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa no 1.º e 

2.º períodos pode expressar-se apenas de forma descritiva, conforme Portaria n.º 223-

A/2018, de 3 de agosto (Artigo 23.º). 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos no quadro dos DAC (Domínios de Autonomia 

Curricular) são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

Os instrumentos de avaliação serão objeto de informação qualitativa e/ou descritiva. A 

classificação qualitativa deverá ser uniformizada aplicando a seguinte escala: 

 

1.º Ciclo do Ensino Básico 

Menções Classificação (%) 

Insuficiente 0 a 49 

Suficiente 50 a 69 

Bom 70 a 89 

Muito Bom 90 a 100 

 

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO 

A informação resultante da avaliação sumativa interna nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma 
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apreciação descritiva global sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas 

a melhorar ou a consolidar, sempre que aplicável. As aprendizagens desenvolvidas pelos 

alunos no quadro dos DAC são consideradas na avaliação das respetivas disciplinas. 

Os instrumentos de avaliação serão objeto de informação qualitativa e/ou descritiva. A 

classificação qualitativa deverá ser uniformizada aplicando a seguinte escala: 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

Menções Classificação (%) Nível 

Fraco 0 a 19 1 

Insuficiente 20 a 49 2 

Suficiente 50 a 69 3 

Bom 70 a 89 4 

Muito Bom 90 a 100 5 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

Ao serviço das aprendizagens, a avaliação assume caráter contínuo e sistemático e fornece, 

a todos os intervenientes no processo, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. 

As disciplinas constantes dos planos curriculares são objeto de classificações na escala de 

0 a 20 valores, e, sempre que se considere relevante, a classificação é acompanhada de 

uma apreciação descritiva sobre a evolução da aprendizagem do aluno, incluindo as áreas a 

melhorar ou a consolidar. 

A componente Cidadania e Desenvolvimento não é objeto de avaliação sumativa, sendo a 

participação dos alunos nos projetos desenvolvidos objeto de registo anual no certificado do 

aluno. 

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos ao nível dos DAC são consideradas na 

avaliação das respetivas disciplinas. 

Os instrumentos de avaliação serão, preferencialmente, objeto de informação quantitativa. 

No entanto, quando a classificação for quantitativa e/ou qualitativa deverá ser uniformizada 

aplicando a seguinte escala: 

Ensino Secundário (200 pontos correspondem a 20 valores) 

Menções Classificação (pontos) 

Fraco 0 a 44 

Insuficiente 45 a 94 

Suficiente 95 a 134 

Bom 135 a 174 

Muito Bom 175 a 200 
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ENSINO PROFISSIONAL 

Tendo por referência o Sistema Nacional de Qualificações, os cursos profissionais 

constituem uma modalidade de educação, que confere a equivalência ao 12.º ano de 

escolaridade e ao nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações e 

correspondente nível do Quadro Europeu de Qualificações. Os cursos profissionais visam, 

por um lado, o desenvolvimento de um perfil profissional associado à respetiva qualificação 

do Catálogo Nacional de Qualificações, e por outro, permitem o prosseguimento de estudos 

a nível do ensino superior. 

A avaliação sumativa expressa-se numa escala de 0 a 20 valores 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. 

A componente de Cidadania e Desenvolvimento não é sujeita a avaliação sumativa, sendo a 

participação nos projetos desenvolvidos objeto de registo anual no certificado do aluno.  

As aprendizagens desenvolvidas pelos alunos ao nível dos DAC são consideradas na 

avaliação das respetivas disciplinas, módulos ou da FCT (Formação em Contexto de 

Trabalho). 

Os instrumentos de avaliação serão, preferencialmente, objeto de informação quantitativa. 

No entanto, quando a classificação for quantitativa e/ou qualitativa deverá ser uniformizada 

aplicando a seguinte escala: 

Ensino Profissional (200 pontos correspondem a 20 valores) 

Menções Classificação (pontos) 

Fraco 0 a 44 

Insuficiente 45 a 94 

Suficiente 95 a 134 

Bom 135 a 174 

Muito Bom 175 a 200 

 

DIVULGAÇÃO 

Os critérios gerais de avaliação serão divulgados na página Web do Agrupamento de 

Escolas, na página das turmas na plataforma Moodle e estarão disponíveis na reprografia 

da escola sede. 

Os professores darão conhecimento aos alunos dos critérios específicos de avaliação das 

respetivas disciplinas e anos de escolaridade. 
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No caso dos alunos com medidas adicionais, a divulgação dos critérios é efetuada nos 

termos previstos do Decreto-Lei nº 54/2018. 
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