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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA 

 

Este documento contempla as linhas gerais de orientação, para uniformização do processo de 

avaliação no Agrupamento, baseando-se nos normativos legais. 

 

Objeto 

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

adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos. 

Modalidades de avaliação 

A avaliação da aprendizagem compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, de 

avaliação formativa e de avaliação sumativa. 

 A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre 

que seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional. 

 A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma 

variedade de instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da 

aprendizagem e às circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno 

e ao encarregado de educação obter informação sobre o desenvolvimento da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

 A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global sobre a 

aprendizagem realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação, e inclui a avaliação sumativa interna e a avaliação sumativa externa. 

PRÉ-ESCOLAR 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, avaliar o processo 

e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o processo educativo às 

necessidades das crianças, do grupo e à sua evolução  constituindo também uma base de 

avaliação para o educador.   

A avaliação na educação pré escolar assume uma dimensão marcadamente 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. 

No final de cada período, em reunião geral de pais e encarregados de educação, é entregue, 

em formato de papel, a avaliação global das aprendizagens mais significativas de cada 
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criança, realçando o seu percurso e evolução. Estas avaliações são descritivas e de acordo 

com as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: 

Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo. 

 

1º, 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO 

A classificação do aluno, no final de cada período letivo, deve: 

- ter em conta o trabalho desenvolvido pelo aluno em cada disciplina e resultar de todos os 

dados obtidos na avaliação do aluno, desde o início do ano letivo; 

- ter em conta a progressão ou regressão do aluno nos vários domínios da aprendizagem; 

- atender às necessidades educativas especiais dos alunos abrangidos pelo decreto-lei nº 

3/2008, de 7 de janeiro e Lei nº 21/2008, de 12 de maio.  

 

1. Testes de avaliação 

1.1. Fazendo parte dos vários instrumentos de avaliação, os testes são elaborados de forma a 

que a sua cotação seja sempre de 100% no Ensino Básico e 200 pontos no Ensino 

Secundário.  

1.2. Os testes têm todos o mesmo peso independentemente do momento e da matéria (global 

ou parcial).  

1.3 No 3º ciclo e ensino secundário consta a cotação de cada item no enunciado do teste. 

1.4  

 
EXPRESSÃO QUALITATIVA 

EXPRESSÃO QUANTITATIVA 

 1º, 2º e 3º CICLOS ENSINO SECUNDÁRIO 

Muito Insuficiente 0 a 19% 0 a 4 valores 

Insuficiente 20 a 49% 5 a 9 valores 

Suficiente 50 a 69% 10 a 13 valores 

Bom 70 a 89% 14 a 17 valores 

Muito Bom 90 a 100% 18 a 20 valores 

 

Relativamente ao 1º ciclo é aplicável para a expressão qualitativa de insuficiente a 

correspondente quantitativa em percentagem de 0 a 49 %. A partir deste parâmetro são 

aplicáveis igualmente as expressões referenciadas na tabela. 

1.5 A expressão do resultado dos testes ou trabalhos é qualitativa no 1º e 2º ciclos. 

1.6 Os resultados da avaliação das aprendizagens obtidos com base em testes escritos são 

expressos quantitativamente, quer no 3º ciclo, numa escala de 0 a 100%, quer no ensino 

secundário, numa escala de 0 a 20 valores. 

1.7 As Áreas Disciplinares devem decidir por disciplina/ano o número mínimo de testes a 

realizar, sem prejuízo do recurso a outros instrumentos de avaliação que cada professor 

entenda utilizar.  
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2. As provas intermédias, quando realizadas, devem ser contabilizadas como se de um teste 

sumativo se tratasse.  

3. Os trabalhos de casa devem ser entendidos como um reforço e uma orientação das 

aprendizagens e da conduta escolar do aluno, tendo ainda efeito na avaliação sumativa 

das condutas dos alunos, tanto no Ensino Básico, como no Ensino Secundário.  

4. As condutas, enquanto objeto de avaliação, devem ser entendidas no quadro de duas 

grandes dimensões:  

4.1 Conduta escolar, onde se contempla a realização de tarefas escolares, nomeadamente os 

trabalhos de casa, o material necessário à aula, a participação na aula, a assiduidade, a 

pontualidade e outros aspectos que a Área Disciplinar entenda por bem explicitar  

4.2 Conduta Social, onde se contempla o cumprimento das regras e regulamentos escolares, 

o respeito e a cordialidade nas relações e outros aspectos que a Área Disciplinar entenda por 

bem explicitar  

4.3. O peso do parâmetro Condutas nas classificações de cada período deve situar-se entre 

10% e 20% no Ensino Básico e entre 5 % e 15% no Ensino Secundário. As Áreas 

Disciplinares definem, dentro dos intervalos estabelecidos, a percentagem a adoptar nos 

Critérios Específicos de Avaliação.  

 

 

5. Atribuição da Classificação Final de Período.  

 

1º CICLO 

Nos1º 2º e 3º anos de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa interna, 

nos três períodos letivos, expressa-se de forma descritiva em todas as áreas disciplinares.  

No 4º ano de escolaridade, a avaliação sumativa interna, nos três períodos letivos, expressa-

se numa escala de 1 a 5 nas áreas disciplinares de português e matemática e de forma 

descritiva nas outras áreas disciplinares. 

Esta avaliação sumativa interna é da responsabilidade do professor titular de turma em 

articulação com o Conselho de Docentes, no 1º Ciclo.  

No 4º ano, ocorre ainda a avaliação sumativa externa, da responsabilidade do Ministério da 

Educação e Ciência, assumindo a forma de prova final nas disciplinas de português e 

matemática, regulamentada anualmente em diploma legal próprio. 
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 2º E 3º CICLOS 

5.1 A classificação final do 1º Período é atribuída de acordo com os Critérios Específicos de 

Avaliação de cada Área Disciplinar, e traduz a informação que o professor recolheu até 

àquele momento.  

5.2 A classificação final do 2º Período é atribuída tendo em conta uma ponderação de 40% 

relativa à classificação do aluno no final do 1º Período (expressa em %), mais 60% da 

classificação obtida com os elementos recolhidos apenas no 2º Período (expressa em %) 

e de acordo com os Critérios Específicos de Avaliação de cada Área Disciplinar.  

5.3 A classificação final do 3º Período é atribuída tendo em conta uma ponderação de 60% 

relativa à classificação do aluno no final do 2º Período (expressa em %), mais 40% da 

classificação obtida com os elementos recolhidos apenas no 3º Período (expressa em %) 

e de acordo com os Critérios Específicos de Avaliação de cada Área Disciplinar 

 

ENSINO SECUNDÁRIO 

5.4 A classificação final do 1º Período é atribuída de acordo com os Critérios Específicos de 

Avaliação de cada Área Disciplinar, e traduz a informação que o professor recolheu até 

àquele momento.  

5.5 A classificação final do 2º Período é atribuída tendo em conta uma ponderação de 40% 

relativa à classificação do aluno no final do 1º Período (pauta), mais 60% da classificação 

obtida com os elementos recolhidos apenas no 2º Período e de acordo com os Critérios 

Específicos de Avaliação de cada Área Disciplinar.  

5.6 A classificação final do 3º Período é atribuída tendo em conta uma ponderação de 60% 

relativa à classificação do aluno no final do 2º Período (pauta), mais 40% da classificação 

obtida com os elementos recolhidos apenas no 3º Período e de acordo com os Critérios 

Específicos de Avaliação de cada Área Disciplinar  

 

Observações Importantes: 

1. Nas situações em que da aplicação destas fórmulas, quer no 2º, quer no 3º Período, resulte 

um número situado na zona de transição de uma classificação para a seguinte, deve o 

professor decidir atendendo ao percurso escolar do aluno até esse momento.  

2. Estes critérios não se aplicam na avaliação das aprendizagens nos Cursos Profissionais e 

de Educação e Formação, em virtude das suas especificidades curriculares.  

 

CRITÉRIOS DE RETENÇÃO NOS ANOS NÃO TERMINAIS NO ENSINO BÁSICO 

Nas escolas do agrupamento nos 2º e 3º anos, fica retido o aluno que obtiver a expressão 

qualitativa de Insuficiente a português e a matemática, cumulativamente. 

Nos 5º, 7º e 8º anos de escolaridade, fica retido o aluno que tiver 3 ou mais níveis inferiores a 

3 ou que obtiver, em simultâneo, nível inferior a 3 nas disciplinas de português e matemática. 

 

Proposta aprovada na reunião de Conselho Pedagógico de 26 de setembro de 2013 


