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DOCUMENTO ORIENTADOR 

DA AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

2022/2023 

Síntese 
Documento enquadrador que redefine os critérios e modalidades de avaliação e 
incorpora as alterações legislativas (Decretos Lei n.º 54 e 55/2018, respetivas 
portarias, Aprendizagens Essenciais, Perfil do aluno à saída da Escolaridade 
Obrigatória, entre outros normativos legais). 
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I – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o artigo 18.º da Portaria nº 223-A/2018, 3 de agosto, o artigo 20.º da 

Portaria nº 226-A/2018, 7 de agosto, e o artigo 22.º da Portaria nº 235-A/2018, 23 de agosto 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 

De acordo com a legislação em vigor, o regime de avaliação e certificação de 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos afirma-se como elemento integrante e regulador de 

todo o processo de ensino aprendizagem, afirmando a dimensão eminentemente formativa da 

avaliação, que se quer integrada e indutora de melhorias no ensino e na aprendizagem.   

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. 
 
 

II - REFERENCIAL PARA A AVALIAÇÃO 

 

O Referencial de Avaliação, destina-se a orientar práticas de avaliação pedagógica, a 

prever a inclusão pedagógica da avaliação nos processos de educação e deve ter uma natureza 

transdisciplinar por forma a que possa ser utilizado em todas as disciplinas e anos de 

escolaridade. 

O Referencial de Avaliação fundamenta-se nos princípios da: transparência, da melhoria 

da aprendizagem, da integração curricular, da positividade, da diversificação. 

A avaliação pedagógica é uma construção social, que exige uma interação entre alunos, 

entre professores e alunos e uma recolha de informação diversificada, com base em critérios.  

Tem de ser consistente com as aprendizagens, com o ensino e com os procedimentos utilizados 

na recolha de informação. 

Os Critérios de Avaliação constituem o elemento orientador e regulador das práticas de 

avaliação na escola e devem constituir um referencial comum, criando uma cultura de avaliação 

promotora de inclusão pedagógica. São entendidos como um conjunto de itens que, numa fase 

intermédia ou terminal do processo de avaliação, têm por missão objetivar no Agrupamento as 
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referências comuns que vão presidir à formação de um juízo sobre os saberes adquiridos pelos 

alunos, pesadas as diferentes variáveis que sistematizam as aprendizagens. 

Os critérios transversais – Conhecimento, Comunicação, Resolução de Problemas e 

Cidadania Ativa – potenciam a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades e atitudes, inscritas nas aprendizagens essenciais e nas áreas de competências do 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Estes critérios definem o modo como o 

Agrupamento se apropria do currículo, o adequa ao seu projeto educativo e contempla as 

opções pedagógicas definidas.  

 

1 – Critérios de avaliação: 

São critérios de avaliação transversais do Agrupamento: 

A. Conhecimento: valorizar a aquisição do conhecimento em várias áreas do saber e a sua 

aplicação e mobilização a situações do quotidiano como critério de avaliação subjacente a todas 

as atividades realizadas pelos alunos; 

B. Comunicação: desenvolver competências comunicativas adequadas a diferentes contextos, 

no uso de linguagens verbais e não-verbais e na proficiência dos alunos no uso das TIC;  

C. Resolução de Problemas: desenvolver a capacidade de análise de execução e de aplicação de 

conhecimentos a diferentes contextos, dando resposta a questões e tomadas de decisões 

contextualizadas; 

D. Cidadania Ativa: desenvolver nos alunos uma cultura de autonomia e responsabilidade, 

ensinando-os a cumprir as regras escolares instituídas, a respeitar-se a si mesmos e aos outros, 

a agir eticamente. 

 

Os critérios e as descrições dos níveis de desempenho assumem um papel 

preponderante para que docentes, alunos e Encarregados de Educação compreendam o que é 

expectável que aprendam e como são avaliados. 

Foram estabelecidos cinco níveis de desempenho que estão hierarquizados do nível de 

desempenho mais elevado, para o mais baixo - Princípio da positividade. 

 

 

 

 



 

 PERFIL DE APRENDIZAGENS POR NÍVEL DE DESEMPENHO  

CRITÉRIOS 

Subcritérios/Dom
ínios 

Descritores de Desempenho 

Muito bom/Excelente/Nível 5 (90 
a 100%) /18 a 20 valores 

CIDADANIA ATIVA *  Suficiente/Satisfaz/Nível 3 (50 
a 69%)/10 a 13 valores 

CIDADANIA ATIVA  Insuficiente/Fraco/ Nível 
1(0 a 19%)/0 a 6 valores  

CIDADANIA 
ATIVA 

CONHECIMENTO 

Subcritérios: 

Aquisição 

Compreensão 

Aplicação 

Adquire e compreende com muita 
facilidade os conhecimentos 
específicos (científicos, técnicos e 
tecnológicos). 

Adequa, de forma 
exemplar, atitudes e 
posturas a espaços e 
diferentes contextos de 
trabalho, revelando 
grande nível de 
responsabilidade. 

Coopera muito bem com 
os outros, trabalhando em 
equipa e valorizando as 
diferentes perspetivas, de 
forma a obter consensos e 
conhecimento. 

Revela elevado espírito de 
colaboração, cooperação 
e partilha de saberes.  

Demonstra muita 
autonomia e muito 
empenho. 

É muito organizado e 
procura soluções perante 
as dificuldades. 

  Reflete sobre o seu 
desempenho, identifica as 
dificuldades e os aspetos a 
melhorar. 

Adquire e compreende com alguma 
facilidade os conhecimentos 
específicos (científicos, técnicos e 
tecnológicos). 

Adequa   atitudes e 
posturas a espaços e 
diferentes contextos de 
trabalho, apresentando 
algumas falhas ao nível da 
responsabilidade. 

Coopera com os outros, 
trabalhando em equipa e 
aceitando as diferentes 
perspetivas, nem sempre 
conseguindo obter 
consensos. 

Demonstra alguma 
autonomia e empenho. 

É razoavelmente 
organizado e nem sempre 
procura soluções perante 
as dificuldades. 

Reflete sobre o seu 
desempenho e identifica 
as dificuldades. 

 

Não adquire nem 
compreende os 
conhecimentos específicos 
(científicos, técnicos e 
tecnológicos). 

NÃO cumpre as 

regras estabelecidas 
e não é responsável. 

Não coopera nem 
aceita a opinião dos 
outros. 

Demonstra muito 
pouca autonomia e 
nenhum empenho. 

Não é organizado 
nem procura 
soluções para 
ultrapassar as suas 
dificuldades. 

Não reflete sobre o 
seu desempenho. 

 

Aplica o conhecimento, com rigor, 
em contextos específicos e áreas de 
aprendizagem diversificadas. 

Aplica, razoavelmente, o 
conhecimento em contextos 
específicos e áreas de 
aprendizagem diversificadas. 

Não aplica o conhecimento 
em contextos específicos e 
áreas de aprendizagem 
diversificadas. 

COMUNICAÇÃO 

Subcritérios: 

Correção 

Clareza 

Domínio da 
linguagem 
específica 

Comunica com elevada correção e 
clareza recorrendo a várias formas de 
representação e/ou à expressão 
escrita, oral e gestual, utilizando os 
meios e recursos adequados a cada 
situação. 

Comunica com correção e clareza 
recorrendo a várias formas de 
representação e/ou à expressão 
escrita, oral e gestual, utilizando 
alguns meios e recursos adequados 
a cada situação. 

Comunica sem correção e 
sem clareza. 

Domina a linguagem específica de 
cada disciplina. 

Utiliza razoavelmente a linguagem 
específica de cada disciplina. 

Raramente utiliza a 
linguagem específica de 
cada disciplina. 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

Subcritérios: 
Interpretação e 
análise da 
informação 
Adoção de 
estratégias 
adequadas 
Análise crítica 

Interpreta e analisa corretamente a 
informação, organizando e 
selecionando a mais pertinente e 
adequada. 

Analisa e interpreta com alguma 
dificuldade a informação, nem 
sempre organizando e selecionando 
a mais pertinente e adequada. 

Não analisa nem 
interpreta corretamente a 
informação. 

Adota, com muita facilidade, as 
estratégias adequadas à resolução de 
problemas, mobilizando 
conhecimentos. 

Adota, com alguma facilidade, as 
estratégias adequadas à resolução 
de problemas, mobilizando alguns 
conhecimentos. 

Não adota as estratégias 
adequadas à resolução de 
problemas. 

Analisa criticamente os resultados 
obtidos. 

Analisa criticamente alguns dos 
resultados obtidos. 

Não analisa os resultados. 
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2 – Modalidades da avaliação: 

2.1. Avaliação Formativa 

A avaliação formativa baseia-se num processo contínuo de intervenção pedagógica. 

É um processo de recolha e interpretação de evidências que professores e alunos 

utilizam para determinar em que situação se encontram os alunos, onde se pretende que eles 

cheguem e qual a melhor forma de lá chegarem. 

Esta dimensão permite a regulação e a autorregulação, dos processos de ensino e de 

aprendizagem sendo determinante na motivação do aluno para a construção do seu saber. 

A avaliação formativa promove um feedback de qualidade aos intervenientes, alunos, 

professores e encarregados de educação e permite realizar uma correta avaliação para as 

aprendizagens. 

 

2.2. Avaliação Sumativa 
 

A avaliação sumativa ocorre após os processos de ensino e aprendizagem e não durante 

esses processos, como acontece com a avaliação formativa.  A avaliação sumativa é formal, isto 

é, deliberada e propositadamente organizada para que se possa vir a formular um juízo 

globalizante. Isto significa que ela se baseia em critérios, procura a objetividade e utiliza dados 

de natureza quantitativa que devem ser estruturados através de uma diversidade de processos 

de recolha de informação. 

 

3- Processos de recolha de informação: 

 

Os Processos de recolha de informação para uma avaliação diferenciada, devem ser 

desenhados à medida e para os contextos e momentos específicos de aprendizagem que se 

pretendem observar/avaliar.  

Neste sentido, devem ser mobilizadas técnicas, instrumentos e procedimentos 

diversificados e adequados às finalidades que lhe presidem, ao objeto em avaliação, aos 

destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da diversidade e 

especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os alunos.  

Exemplos de processos associados a cada uma das técnicas de recolha de informação. 

Inquérito Observação Análise de Conteúdo Testagem 

-Questionários orais; 

-Questionários escritos; 

-Entrevistas. 
(…) 

- Grelhas de observação 

(desempenho em 

modalidades/atividades 

individuais e/ou coletivas; 

atitudinal …) 

-Portfólios; 

- Relatórios de atividades; 
-Trabalhos de pesquisa/ 

experimental/projeto; 
-Posters científicos; 

-Composições/textos 

-Testes escritos; 
-Testes orais; 

-Testes digitais; 

-Testes/trabalhos práticos; 

-Quizz; 
-Questões de aula; 
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- Listas de verificação de 

realização de 

atividades/tarefas propostas; 

(…) 

escritos; 

-Apresentações Orais; 
- Debates; 
- Cadernos diários (papel ou 
digital) 
-Diários de aprendizagem; ou 
digital); (…) 

- Fichas de trabalho. 
(…) 

 

3- Ponderação  

 

Cada grupo disciplinar definiu os domínios estruturantes de cada área de saber, que se 

encontram implícitos ou explícitos nas aprendizagens essenciais, articulando-os com os critérios 

de Avaliação do Agrupamento, atribuindo-lhes ponderações, que foram submetidas à aprovação 

do Conselho Pedagógico. 

Os critérios, os domínios e respetivas ponderações serão divulgadas no início do ano letivo aos 

alunos, em sala de aula e via classroom e aos Encarregados de Educação, em reunião com o 

Diretor de Turma, através da classroom e da página do Agrupamento. 

 

Áreas Disciplinares/Disciplinas 

1º Ciclo PorMat 

Português Matemática/ MACS 

Inglês  CN/BG/Biologia/EAR 

Francês  FQ/Química/Física 

História e Geografia de Portugal e História Informática/Multimédia/Eletricidade 

Geografia Educação Musical 

Cidadania e Desenvolvimento Educação tecnológica 

Filosofia Ed. Física 

Psicologia Educação Visual 

Economia A e C/EGT Complemento à Educação Artística 

EMRC  Técnicas de Acolhimento e Animação 

Área de Integração AE 

História da Cultura e das Artes Ed. Inclusiva 

  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1K292pM8LK3Ezc1WjxWTHgFyOJSiUmSKA/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1HiRORUhBJASw3SRIjNcTUmfR7XhmU3lV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15Q8tqtIDcTFZGIHfXAE6kYb7A7_48UmR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ij83ZgP5t28iGBGkxEW66W0HzIzXOtNQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11I_IHd1r3AlplY-V7Hnzr8ufHXvVo5Jv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUqiPXTIljSlhqw6ry4oWh0iqA2j00I-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bmgRBj2IWBrTMpR_eMVd8h4Cc1QaiEoC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XUqiPXTIljSlhqw6ry4oWh0iqA2j00I-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oD36cjbdYjLXirwe60NgDxRBQ4NgWUa2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYrznQEawld54McDoRdawNROjo3xDE4Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WktANrbT_2y8SoBeE-BbHPWHFWFZwCHa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1C04EuOekK7F13qEVikDJ1iNrdPZJ1R1D?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Uf8NfOj0an9cl3pRGjTFrJluflgzalw8/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1gE03lUXTeCCRhsvpJkYbY0tzu9dYr3UJ?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/138_Ef45YnCZ1aali5OTuOqhvE7w5MFEs/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1sS8-EMlRdqRvU7Y-XJYV9SMy9sO_LhbE?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BRY5JZSVbNkyhJlTNlWvWvsn8YtMO89x/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1XyS9Uk3BuIzF_TheY4KCLcRTLBYi7NDH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DRQ4aiCcMm9OkRYHFsnIQWoO5NP3pwm0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cohhU9WsmHKUtUxoXVvSSvEkFIfc6eRI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a1EPdabT7qC3ajDcT3fUGID5H-ypv8f8?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SsmTXZelP_Db313JSmE0vQHEAWPjxzT8/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1lY596lcQEi_I-pJ9bzExyJKnhfzzlp7s/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WbLcMD_W6nUidzcTfohv0lwwQZFbTC9_/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O2_BZOoxro38zkFB7FPVgMS-B8a5EmKW/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1W_eDWYmzFA4PZuff7j2LtGtMUtuXC8FZ/edit?usp=sharing&ouid=107033854220508441224&rtpof=true&sd=true
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4- Classificação 

Em cada período deverão ser operacionalizados pelo menos dois momentos de 

avaliação orientada para a classificação, excetuando as disciplinas ou áreas cuja carga letiva 

semanal é de um tempo. Neste caso deverá ser operacionalizado pelo menos um momento de 

avaliação orientada para a classificação. Estes momentos de avaliação deverão ser 

calendarizados com os alunos e registadas na plataforma GIAE. 

Nas práticas de avaliação cujos resultados são utilizados para atribuir classificações aos 

alunos, é necessário escolher um processo de recolha de informação que permita medir as 

aprendizagens alcançadas e tomar decisões. Cada conselho de disciplina seleciona pelo menos 

dois instrumentos de avaliação por processo de recolha de informação, integrando-os no 

planeamento curricular. Os processos de recolha de informação poderão incluir avaliação de 

todos os domínios definidos ou só alguns. 

Os alunos serão informados da classificação obtida em cada processo de recolha de 

informação. 

Nos momentos em que é necessário produzir informação quantitativa, nomeadamente 

no final de cada período, a informação resultante da avaliação expressa-se numa escala ou numa 

síntese descritiva, de acordo com o respetivo ciclo de ensino. 

Para Educação Pré-escolar, a avaliação expressa-se numa síntese descritiva do 

desenvolvimento global do aluno e das suas aprendizagens. 

No Ensino Básico e Secundário, a informação resultante da avaliação sumativa 

materializa-se de acordo com os seguintes quadros. 

 

1º Ciclo 

   Classificação  (pontos) Menção 

         0 a 49 Insuficiente 
           50 a 69  Suficiente 

           70 a 89  Bom 

           90 a 100                        Muito Bom 

 

2º  e 3º Ciclo 

Classificação(Pontos) Mensão                       Nível 
0 a 19 Fraco Nível 1 

20 a 49 Não Satisfaz  Nível 2 
50 a 69 Satisfaz Nível 3 

               70 a 89   Satisfaz Bastante Nível 4 
90 a 100 Excelente Nível 5 
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Ensino Secundário 

Classificação (Valores) Menção 
0 a 6 Fraco 
7 a 9 Não Satisfaz 

10 a 13 Satisfaz 
14 a 17   Satisfaz Bastante 
18 a 20 Excelente 

O resultado da classificação obtida pelos alunos deverá ser apresentado numa expressão 

qualitativa/quantitativa que se operacionaliza através da ponderação dos pesos percentuais 

atribuídos aos indicadores de desempenho em cada período. Traduz -se na formulação de um 

juízo global sobre a aprendizagem realizada pelos alunos.  

 

Menção Nível                  Valores 

1º ciclo 2º e 3º ciclos Ensino secundário 

Insuficiente 
1 0 a 4  

2                        5 a 9 
Suficiente 3 10 a 13  

Bom                           4            14 a 17  

Muito Bom                        5 18 a 20  

 

A classificação de final de período, deve traduzir um balanço global acerca do perfil de 

aprendizagem desenvolvido, considerando todas as aprendizagens avaliadas até ao momento, 

que se operacionaliza através da ponderação dos pesos percentuais atribuídos aos diferentes 

domínios/temas. 

Não devem ser feitas médias aritméticas o que não significa que deva ignorar-se o 

percurso do aluno, ao longo do ano. Assim, a fim de se respeitar o caráter contínuo da avaliação, 

as classificações finais do 2.º e 3.º períodos, deverão contemplar sempre a evolução do aluno e 

os desempenhos ponderados nos períodos anteriores. 

A classificação final é pontual, mas deve refletir o nível de desempenho/realização do 

aluno, ao longo do ano letivo, tendo como referência as orientações previstas no currículo, 

nomeadamente as que constam nas Aprendizagens Essenciais e no PASEO.  

Sublinhe-se, ainda, que na avaliação final do aluno a ponderação de situações pontuais 

deve ter em conta não só a situação do aluno na(s) disciplina(s) em causa mas, igualmente, o 

conjunto das disciplinas, os conhecimentos adquiridos e as competências, capacidades e 

atitudes desenvolvidas. 
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Neste sentido, a classificação do aluno, no final de cada período letivo, deve: 

- Ter em conta o trabalho desenvolvido pelo aluno em cada disciplina/área disciplinar 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 aos alunos abrangidos por medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, previstas 

no decreto-lei 54/2018, de 6 de julho. 
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