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Introdução 

 
A avaliação das aprendizagens é regulamentada pelo Decreto Lei n.º 55/2016, de 

6 de julho, pelas portarias n.º223-A/2018, de 3 de agosto, n.º 226-A/2018, de 7 de 

agosto e n.º 235-A/2018, de 23 de agosto. 

A avaliação, de acordo com o artigo 22.º, do Decreto Lei n.º 55/2018,  

“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. 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.” 

O processo de avaliação integra uma avaliação interna, a qual envolve de forma 

complementar e interrelacional as  modalidades de avaliação formativa e sumativa, e 

uma avaliação externa, da responsabilidade dos serviços e organismos do Ministério da 

Educação. 

“A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e instrumentos 

de recolha de informação, adequados à diversidade das aprendizagens (… ).  A 

informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de 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, 

permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e encarregados de educação e a outras 

pessoas ou entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento 

do ensino e a aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. A 

avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter informação 

privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, devendo, com o 

envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das aprendizagens, 

fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos de informação 

dirigidos aos pais e encarregados de educação.” 

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

aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 
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certificação (…) a avaliação sumativa realiza -se no final de cada período letivo e dá 

origem, no final do ano letivo, a uma tomada de decisão” 

“Nos cursos profissionais, a avaliação sumativa dá origem a uma tomada de 

decisão sobre a aprovação em cada disciplina, módulo ou UFCD, a progressão, ou a 

reorientação do percurso educativo dos alunos, e a conclusão do nível de educação e 

qualificação profissional correspondente, ocorrendo no final de cada módulo ou UFCD.” 

Art. 24.º e 27.º do Decreto Lei n.º 55/2018, 6 de julho 

A avaliação sumativa é da responsabilidade do professor titular de turma no 1.º 

ciclo e do conselho de turma nos restantes ciclos do ensino básico e do ensino 

secundário. A avaliação de cada módulo é da responsabilidade do professor da 

disciplina. 

A avaliação atribuida reflete o desempenho dos alunos, de acordo com os 

descritores estabelecidos no Perfil dos Alunos em articulação com as Aprendizagens 

Essenciais, tendo em conta os conhecimentos, capacidades e atitudes evidenciadas em 

cada uma das disciplinas. 

A Educação Pré-escolar tem uma especificidade à qual não se adequam todas as 

práticas e formas avaliativas utilizadas noutros níveis de ensino. Avaliar é um ato 

pedagógico, neste sentido o educador “avalia numa perspetiva formativa a sua 

intervenção, o ambiente e os processos educativos adotados, bem como o 

desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo” (Decreto Lei nº 241, de 

30 de agosto de 2001, anexo 1 ponto 3 – Perfil do Educador). A Avaliação, assume assim o 

suporte do planeamento do processo educativo, promovendo o desenvolvimento e a 

aquisição das competências necessárias para o ingresso no 1.º ciclo. 

 

Menções da avaliação no Ensino Básico e no Ensino Secundário: 

Menção Percentagem Nível Valor  

Insuficiente 0 – 49 2 0 - 9,4 

Suficiente 50 – 69 3  9,5 - 13,4 

Bom 69 - 89 4 13,5 - 17,4 

Muito Bom 90 -100 5      17,5 - 20 
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A avaliação externa integra: 

Anos Provas/Exames 

2.º 

Provas de Aferição 5.º 

8.º 

9.º Provas Finais do Ensino Básico 

11.º 
Exames Finais 

Nacionais 12.º 

 

Critérios de Retenção de Final de Ciclo: 

Ciclo Critérios 

1.º Ciclo 

• Insuficiente nas disciplinas de Português e Matemática; 

• Insuficiente nas disciplinas de Português ou de Matemática e, 

cumulativamente, menção Insuficiente em duas das restantes disciplinas 

relevantes para a progressão. 

2.º Ciclo • Nível inferior a 3 a Português e Matemática; 

• Nível inferior a 3 a três ou mais disciplinas. 3.º Ciclo 

 
 
Condições de admissão às provas finais – 9.º ano 
 

Após a realização da reunião de Conselho de Turma de 3.º período, são admitidos 

os alunos, nas seguintes condições: 

todas as disciplinas com nível igual ou superior a 3 

com nível 

inferior a 3 

Disc A 

Port ou Mat + Disc A 

Port (nível 2) ou Mat (nível 2) + Disc A + Disc B 

Port (nível 2) + Mat (nível 2) 

Port (nível 2) + Mat (nível 2) + Disc A 

Port (nível 2) + Mat (nível 2) + Disc A + Disc B 
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Condições de transição e aprovação no Ensino Secundário: 
 

 

A retenção pode ocorrer sempre que os alunos ultrapassem o limite de faltas, de acordo 

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

Alunos que beneficiam de medidas adicionais de suporte à aprendizagem  

(Decreto Lei 54/2018, de 6 de julho, artº10, ponto 4 - alínea b)) 

Os critérios de avaliação são definidos tendo por base o Programa Educativo 

Individual dos Alunos (PEI), as Aprendizagens Essenciais, o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e respetivos normativos legais.  

Avaliação sumativa consubstancia-se num juízo global sobre as aprendizagens 

desenvolvidas pelos alunos, traduzindo, ainda, uma tomada de decisão sobre o percurso 

escolar dos alunos, tendo como objetivos a classificação e certificação.  

Os critérios de progressão dos alunos abrangidos por esta medida adicional de 

suporte à aprendizagem são definidos no Relatório Técnico-Pedagógico e no Programa 

Educativo Individual.  

Disposições finais  

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns no agrupamento, sendo 

operacionalizados pelo ou pelos professores da turma.  

Os critérios de avaliação de cada disciplina, apresentados aos alunos pelo 

professor, constam em documento próprio, disponíveis na Página da Internet do 

Agrupamento.  

Os casos omissos serão objeto de resolução por parte da Direção ouvido, sempre 

que necessário, o Conselho Pedagógico.  

Ano Classificações Efeitos 

10.ºano 

2 disciplinas com classificação superior 
ou igual a 8 valores e inferior a 10. 

Transita para o 11.º e progride em todas as 

disciplinas. 

1 ou 2 disciplinas com classificação 
inferior a 8 valores. 

Transita para o 11.ºano, mas não progride nessas 
disciplinas. Não pode inscrever-se nessas 
disciplinas no 11ºano. 

3 ou mais disciplinas com classificação 
inferior  a 10 valores. 

Não transita de ano. 

11.ºano 

2 disciplinas com classificação superior 
ou igual a 8 valores e inferior a 10. 

Transita para o 12.º e progride em todas as 

disciplinas trienais. Não progride nas disciplinas 

em que registe classificação inferior a 10, em dois 

anos consecutivos. 

3 ou mais disciplinas com classificação 
inferior a 10 valores. 

Não transita de ano. 

Considerar como negativa as disciplinas em que o aluno não progrediu do 10.º para o 11.º 

ano. A transição para o 12º fica dependente do resultado da avaliação externa, nas 

disciplinas de exame.  

12.ºano 
A conclusão do 12º ano resulta da aprovação em todas as disciplinas (obtenção de uma 
classificação final igual ou superior a 10), dependendo esta da avaliação externa nas 
disciplinas de exame. 


