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1. Nota de apresentação
No âmbito da aplicação da legislação em vigor, o Conselho Pedagógico, apoiado nas orientações
constantes dos documentos curriculares e outras orientações gerais do Ministério da Educação, aprovou os
critérios de avaliação para cada ciclo e ano de escolaridade. Foi igualmente definido o processo de
progressão e retenção do aluno nos anos não terminais de ciclo. Os presentes critérios de avaliação
constituem-se assim como referenciais a operacionalizar pelos professores e educadores de infância do
Agrupamento de Escolas de Montelongo (AEM).
Definidos os critérios de avaliação pelo órgão pedagógico, compete à Diretora do Agrupamento, sob
proposta do professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou do diretor de turma, nos restantes ciclos, com base nos
dados da avaliação, mobilizar e coordenar os recursos educativos existentes, com vista a desencadear
respostas adequadas às necessidades dos alunos. Cabe ainda à Diretora garantir a divulgação dos critérios
de avaliação e, junto da comunidade educativa, facilitar toda a informação relativa à avaliação dos alunos
como processo regulador das aprendizagens e certificador das principais competências adquiridas pelos
alunos.
Neste sentido, a divulgação do presente documento aos encarregados de educação ficará à
responsabilidade do professor titular de turma no 1.º ciclo e do diretor de turma nos 2.º e 3.º ciclos. Este
documento será também disponibilizado no site do AEM para conhecimento de toda a comunidade.

2. A avaliação
O processo de avaliação é um dos componentes fundamentais do ato educativo. Neste sentido,
torna-se importante ter em consideração uma pedagogia que consolide o sucesso sustentado. Assim sendo,
a avaliação deve ser:


Integradora da prática educativa – Evidencie a recolha de informação que possibilite a tomada de
decisões ajustadas às necessidades e capacidades dos alunos;



Individualizada - Respeite a individualidade de cada aluno e as suas capacidades, tendo presente o
ponto de partida, as necessidades a atender na aquisição do conhecimento e a meta que se pretende
atingir;



Reguladora – Defina a prática pedagógica, os métodos/metodologias a aplicar e os recursos a
disponibilizar, de acordo com as componentes do ensino/aprendizagem;



Orientadora das atividades – Defina um percurso para a obtenção do sucesso;



Contínua e sistemática – Integre a planificação de ensino e promova momentos de análise e reflexão aos
resultados conseguidos, garantindo em todos os momentos a comunicação entre todos os agentes
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educativos, prestando informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de
capacidades, de modo a permitir rever e melhorar o processo de trabalho pedagógico.
Assim, a avaliação tem por objetivo a melhoria da qualidade do ensino através da aferição do grau de
cumprimento das metas curriculares globalmente fixadas.

3. Referenciais legais
O presente documento foi elaborado tendo em consideração a legislação em vigor à data da
aprovação dos critérios de avaliação em Conselho Pedagógico:


Despacho normativo n.º 1-F/2016, 5 de abril, que redefine os princípios orientadores da avaliação das
aprendizagens, afirmando a dimensão eminentemente formativa da avaliação, que se quer integrada e
indutora de melhorias no ensino e na aprendizagem. Regulamenta o novo regime de avaliação e
certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, apresentando também
medidas de promoção do sucesso educativo que se querem pensadas pelo professor titular de turma e
por cada conselho de turma, a partir de um efetivo conhecimento das dificuldades, e delineadas de
acordo com as fragilidades a ultrapassar, tendo em conta as características dos alunos e as
possibilidades de cada comunidade escolar.



Despacho normativo n.º 1-G/2016, de 6 de abril, que aprova o Regulamento das Provas de avaliação
externa e de Equivalência à Frequência do Ensino Básico.



Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo
Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril, que
estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e
secundário, da avaliação de conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e
do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário.



Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46/2012, de 17 de
setembro, que aprova o Estatuto do Aluno e Ética Escolar e estabelece os direitos e os deveres do
aluno dos ensinos básico e secundário, o compromisso dos pais ou encarregados de educação e dos
restantes membros da comunidade educativa na sua educação e formação.



Decreto-lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 10/2008, de 7 de
maio e alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio, que define os apoios especializados a prestar na
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, visando a criação de condições para a
adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações
significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da escola.



No que concerne à avaliação na educação pré-escolar:
- Aviso n.º 4494/2016, de 4 de abril, Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar;
- Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011, define a avaliação na Educação Pré-escolar;
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- Ofício Circular nº17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da DGIDC, define a gestão do currículo na
educação Pré-escolar – contributos para a sua operacionalização;
- Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, define o perfil específico de desempenho profissional do
Educador de Infância.

4. Intervenientes na avaliação
No processo avaliativo intervêm, designadamente:


O professor;



O aluno;



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



O diretor e o conselho pedagógico do agrupamento;



O encarregado de educação;



O docente de Educação Especial e outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento do
processo educativo do aluno;



Serviços ou organismos do Ministério da Educação.

5. Modalidades da avaliação
A avaliação das aprendizagens compreende as seguintes modalidades:
a) Avaliação diagnóstica - realiza-se no início e no fim de cada ano letivo. No início do ano,
responde à necessidade de obtenção de elementos para a fundamentação do processo de ensino e de
aprendizagem e visa a facilitação da integração e apoio escolar. Possibilita a adoção de estratégias de
diferenciação pedagógica para superação de eventuais dificuldades dos alunos e auxilia ainda na elaboração,
adequação e reformulação do Plano de Trabalho da Turma (PTT).
No final do ano serve para averiguar se aluno conseguiu progressos significativos no seu percurso escolar.
No desenvolvimento da avaliação diagnóstica valoriza-se a intervenção de docentes dos diferentes ciclos e
são recolhidas e mobilizadas informações que permitam a definição de planos didáticos e a adoção de
estratégias adequadas às necessidades específicas dos alunos.

b) Avaliação formativa - enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de ensino e
de aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento. Assume caráter contínuo e sistemático recorrendo
a uma diversidade de instrumentos de recolha de informação adequados à multiplicidade da aprendizagens e
às circunstâncias em que ocorrem, de acordo com a sua natureza e dos contextos em que ocorrem as
aprendizagens. Esta modalidade de avaliação fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e
a outras entidades legalmente autorizadas, informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem,
possibilitando ajustamentos nos processos e estratégias.
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c) A avaliação sumativa - consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas
pelos alunos. 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 a progressão ou não do aluno expressa através das menções de Transitou ou
Não transitou, no final de cada ano e de Aprovado ou Não aprovado, no final de ciclo.
A avaliação sumativa inclui a avaliação interna, a avaliação externa e a avaliação descritiva (ficha para os
encarregados de educação no final de cada período), e traduz-se numa síntese globalizante.

6. Procedimentos de avaliação
Procedimentos prévios
Atendendo a que a avaliação é um elemento regulador do processo educativo, cada Departamento
Curricular elabora um quadro de referência quanto às Metas de Aprendizagem de cada disciplina/área
disciplinar que o aluno deve atingir no final de cada ano/ciclo, assim como os critérios de avaliação a aplicar
aos alunos, que depois são apreciados e aprovados em Conselho Pedagógico. A concretização da avaliação
assume as modalidades: diagnóstica, formativa e sumativa.
Para efeitos de avaliação sumativa, os parâmetros e pesos percentuais acordados/aprovados pelo
Conselho Pedagógico devem ser tidos em consideração na avaliação dos alunos. O Agrupamento
disponibiliza ainda os seguintes apoios educativos como medidas de promoção do sucesso escolar:
a) Apoio específico a Português e Matemática aos alunos com maiores dificuldades do 1.º ao 9.º ano;
b) Apoio ao Estudo aos alunos do 2.º ciclo;
c) Coadjuvação em sala de aula, nas turmas constituídas maioritariamente por alunos retidos e nas
turmas com elevado insucesso:
I. Nas disciplinas de Português e Matemática do 1.º Ciclo;
II. Nas disciplinas de Português e Matemática dos 2.º e 3.º Ciclos.
d) Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o Português como língua materna;
e) Reforço Curricular, na medida das possibilidades do crédito horário atribuído ao Agrupamento e pela
seguinte ordem de prioridade: Português e Matemática do 9.º ano; Inglês do 8.º ano; Matemática do
7.º ano.
f)

Apoio Tutorial;

g) Formação Cívica, como Oferta Complementar.
A frequência da oferta de Apoio ao Estudo é obrigatória para os alunos para tal indicados pelo
Conselho de Turma, desde que obtido o acordo/aprovação dos encarregados de educação. Os conteúdos a
abordar no Apoio ao Estudo são articulados a nível do Conselho de Turma.
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Procedimentos posteriores
1. Os resultados da avaliação diagnóstica devem ser analisados pelo respetivo grupo disciplinar e em
conselho de turma, nos 2.º e 3.º ciclos, e pelo conselho de docentes no 1.º ciclo. Os mesmos são
ainda dados a conhecer aos encarregados de educação, ficando expressos no PTT.
2. Os resultados da avaliação formativa devem ser analisados e partilhados com todos os
intervenientes do PTT, e ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de apoio
educativo, com os serviços de psicologia e orientação e com a equipa de educação especial. Sempre
que se justifique serão solicitados à Diretora recursos pedagógicos adicionais para dar as respostas
mais adequadas às necessidades dos alunos. No caso dos 2.º e 3.º ciclos, os professores devem
informar com regularidade os diretores de turma dos dados da avaliação formativa, a fim de estes
darem a conhecer aos encarregados de educação os resultados dos alunos, especialmente na altura
das avaliações intercalares.
3. Os resultados da avaliação sumativa devem ser analisados pelo respetivo grupo disciplinar no final
de cada período e nos conselhos de turma dos 2.º e 3.º ciclos e conselho de docentes no 1.º ciclo.
Estes são ainda analisados pelo conselho pedagógico e conselho geral.

A avaliação externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou
organismos do Ministério da Educação, compreende Provas de aferição nos 2.º, 5.º e 8.º anos e Provas
finais de ciclo no 9.º ano, de acordo com regulamentação específica do Ministério da Educação.
As provas finais de ciclo complementam o processo da avaliação sumativa de final do 3.º ciclo,
sendo os resultados das mesmas considerados para o cálculo da classificação final de disciplina. As provas
de aferição dão origem a informação sobre o desempenho do aluno, a inscrever na ficha individual do
aluno e transmitidos à escola, aos próprios alunos e aos encarregados de educação. Assim, os alunos têm
que realizar:
a) No 9.º ano, provas finais de ciclo nas disciplinas:
I. Português e Matemática;
II. PLNM (provas finais de nível A2 e B1), para os alunos do nível de proficiência linguística de
iniciação A1 e A2 ou do nível intermédio B1;
A classificação obtida nas provas nacionais tem uma ponderação de 30% na classificação final.
b) No 2.º ano, provas de aferição que abrangem as disciplinas de Português, Matemática, Estudo do
Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras.
c) Nos 5.º e 8.º anos, provas de aferição que abrangem as disciplinas de Português ou de Matemática
e, rotativamente, uma das outras disciplinas, com inclusão de instrumentos vocacionados para a
avaliação de situações práticas, assegurando a cobertura integral das áreas disciplinares do
currículo.
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A avaliação sumativa atribuída a cada aluno fica arquivada no processo individual do aluno que o
acompanha ao longo de todo o ensino básico. Neste processo é igualmente arquivada toda a informação que
se revele importante de acordo com o definido no artigo 11.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.
No final do ano letivo, os alunos procedem à sua autoavaliação de acordo com modelo definido e
aprovado em Conselho Pedagógico e cujo registo feito pelo aluno constará do respetivo processo individual.

Sobre a ficha individual do aluno temos a salientar:
a) Contém a caracterização do desempenho do aluno, considerando os parâmetros relevantes de cada
uma das disciplinas e domínios avaliados;
b) Deve ser objeto de análise, em complemento da informação decorrente da avaliação interna, pelo
professor titular de turma no 1.º ciclo e pelo conselho de turma nos 2.º e 3.º ciclos, servindo de base à
reformulação das metodologias e estratégias com vista ao desenvolvimento do potencial de
aprendizagem do aluno;
c) É apresentada ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial, de forma a
assegurar que, da sua leitura, enquadrada pela informação decorrente da avaliação interna, seja
possível promover a regulação das aprendizagens, a partir da concertação de estratégias específicas.
d) Cabe ao diretor definir, no contexto específico da sua comunidade escolar, os procedimentos
adequados para assegurar que a análise e circulação da informação constante da ficha se efetive em
tempo útil, garantindo as melhores condições para que os encarregados de educação e os alunos
possam ser envolvidos no processo.

7. Critérios de avaliação na Educação Pré-Escolar

Fundamentos da avaliação na Educação Pré-Escolar
A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro),
destina-se, às crianças entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória, sendo considerada como “a
primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”. (Orientações curriculares
(2016) – Ministério da Educação).
A educação Pré-Escolar tem especificidades às quais não se adequam as práticas e formas
avaliativas utilizadas noutros níveis de ensino. O(a) educador(a) observa, regista e documenta sobre o
desenvolvimento do processo e das aprendizagens das crianças.
“A educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem da criança, nem o
juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na documentação do processo e na
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descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus
progressos.” (Orientações curriculares (2016) – Ministério da Educação).

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada nível de educação,
o(a) educador recolhe elementos para avaliar e refletir. Esta avaliação será estruturada e resumida por
escrito no final de cada período, dando lugar no final do ano a uma síntese global de avaliação do projeto
curricular de grupo e dos seus efeitos nas aprendizagens das crianças.
No final do ano será elaborada uma síntese das aprendizagens realizadas por cada criança, de
modo a facilitar a transição e a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino obrigatório.

Critérios de avaliação na Educação Pré-Escolar
Áreas de Conteúdo

Especificidades da Avaliação

 Construção da identidade e da autoestima
Formação Pessoal e Social

 Independência e autonomia

Processos de recolha de dados:

 Consciência de si como aprendente



Avaliação Diagnóstica

 Convivência democrática e cidadania
Expressão e Comunicação
Domínio da Educação Motora

 Cooperar em situações de jogo...

Registos de observação:

 Dominar movimentos que implicam



Intervenções das crianças



Produções das crianças



Registos das crianças



Contactos

deslocamentos e equilíbrios…
 Controlar movimentos de perícia e
manipulação…

Expressão e Comunicação
Domínio da Educação
Artística
Expressão e Comunicação
Domínio da Linguagem Oral e
Abordagem à Escrita

Expressão e Comunicação
Domínio da Matemática

 Subdomínio das Artes Visuais

com

os

 Subdomínio da Dramatização
 Subdomínio da Música

Nos registos de observação atende-

 Subdomínio da Dança

se:

 Linguagem oral (Comunicação oral;



Comportamento da criança face à
rotina educativa

Consciência linguística)
 Abordagem á Escrita (Funcionalidade;
Identificação; prazer e motivação)



Interação

da

criança

com

o

espaço e os materiais


Integração

da

criança

nas

atividades com o grupo de pares,

 Números e Operações
 Organização e Tratamento de Dados
 Geometria e Medida
 Interesse e Curiosidade pela matemática

Área do Conhecimento do
Mundo

informais

pais/famílias

o educador e outros adultos


Envolvimento

da

criança

nas

atividades e projetos


Assiduidade

 Introdução à metodologia científica
 Abordagem às Ciências
 Mundo tecnológico e utilização das
tecnologias

Modalidades de Avaliação e terminologia utilizada


Avaliação Diagnóstica, para planear a intervenção do educador e para a elaboração do projeto
curricular de grupo
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Avaliação Formativa (descritiva),” …sendo uma avaliação para a aprendizagem e não da
aprendizagem.”

Momentos de Avaliação


Os tempos dedicados à reflexão, debate e partilha da recolha de dados, são coincidentes com os
períodos de avaliação estipulados para os outros níveis de ensino, por forma a permitir também a
articulação entre os educadores de infância e os docentes do 1.º ciclo.



No final de cada período são comunicados aos encarregados de educação os processos desenvolvidos
e os progressos de aprendizagem cada criança.



Para os alunos que vão ingressar no 1.º ciclo, no final do ano letivo é elaborado um relatório, com a
informação global das aprendizagens mais significativas adquiridas pela criança, a todas as Áreas de
Conteúdo de acordo com as orientações Curriculares. Esta informação faz parte do Processo Individual
da Criança que acompanha o seu percurso escolar, de modo a proporcionar uma visão global da sua
evolução e facilitar o seu acompanhamento e intervenção adequada.

8. Critérios de avaliação do 1.º ciclo

A avaliação do 1.º Ciclo é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, (alterado pelos
Decretos-Leis n.º 91/2013, de 10 de julho, 176/2014, de 12 de dezembro e n.º 17/2016, de 4 de abril) e pelo
despacho normativo n.º 1-F/2016, de 05 de abril.
De acordo com estes normativos, a avaliação interna assume diferentes modalidades: diagnóstica,
formativa e sumativa.
A avaliação externa das aprendizagens no 1.º ciclo, da responsabilidade dos serviços ou organismos
do Ministério da Educação, compreende as provas de aferição no 2.º ano, abrangendo as disciplinas de
Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras.
As provas de aferição não integram a avaliação interna, pelo que os seus resultados não são
considerados na classificação final da disciplina.
Os instrumentos utilizados são classificados quantitativamente numa escala percentual de 0 a 100,
de acordo com intervalos percentuais definidos. A estes níveis/intervalos percentuais estão associadas
menções qualitativas de Reduzido, Insuficiente, Suficiente, Bom e Muito Bom.
As correspondências entre as menções qualitativas e os intervalos percentuais são as seguintes:
Menção qualitativa

Reduzido

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

0 a 19

20 a 49

50 a 69

70 a 89

90 a 100

Intervalo percentual (%)
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Instrumentos de Avaliação
No processo de avaliação são considerados os seguintes instrumentos: observação informal; fichas
de avaliação formativa e de trabalho; fichas de avaliação; registos de observação; outros trabalhos. A
classificação expressa nestes instrumentos será:

1.º e 2.º anos

Menção qualitativa

3.º e 4.º anos

Menção qualitativa e respetiva percentagem

Avaliação Sumativa
Nos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos de escolaridade, a informação resultante da avaliação sumativa interna, nos
três períodos letivos, materializa-se com a atribuição de uma menção qualitativa (Muito Bom, Bom, Suficiente
e Insuficiente), acompanhada de uma apreciação descritiva em todas as disciplinas. As correspondências
entre as menções qualitativas e os intervalos percentuais são as seguintes:

Intervalo
percentual (%)

0 a 19

Menção Qualitativa

20 a 49

Insuficiente

50 a 69

70 a 89

90 a 100

Suficiente

Bom

Muito Bom

A avaliação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos é avaliada com recurso aos seguintes domínios:
a) Domínio Cognitivo - Aquisição de conhecimentos por disciplina – 80%
b) Domínio Socio afetivo – 20%

Português
Ponderação (%)
Domínios

Parâmetros da avaliação

1º/2º ano

3º/4º ano

65%

70%

15%

10%

5%

5%

5%

5%

 Organização e empenho

5%

5%

 Assiduidade / pontualidade

5%

5%

 Oralidade

Testes e trabalhos

 Leitura e Escrita
Cognitivo
(80%)

Instrumentos de avaliação

equivalentes a testes

 Educação Literária
 Gramática

Trabalhos e participação

 Faculdade de interpretar,
questionar, investigar e concluir
 Comportamento / Respeito pelas
Socioafetivo

regras
 Realização dos trabalhos de casa

(20%)

Observação direta
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Ano letivo:
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Matemática
Ponderação (%)
Domínios

Cognitivo
(80%)

Parâmetros da avaliação

Instrumentos de avaliação

1º/2º ano

3º/4º ano

65%

70%

15%

10%

5%

5%

5%

5%

 Organização e empenho

5%

5%

 Assiduidade / pontualidade

5%

5%

 Números e operações;

Testes e trabalhos

 Geometria;

equivalentes a testes

 Organização e tratamento de
dados;

Trabalhos e participação

 Comunicação matemática.
 Comportamento / Respeito pelas
Socioafetivo

regras
 Realização dos trabalhos de casa

(20%)

Observação direta

Estudo do Meio
Ponderação (%)
Domínios

Parâmetros da avaliação

1º/2º ano

3º/4º ano

65%

70%

15%

10%

5%

5%

5%

5%

 Organização e empenho

5%

5%

 Assiduidade / pontualidade

5%

5%

 Adquire conhecimentos;
 Seleciona e relaciona informação;
Cognitivo
(80%)

Instrumentos de avaliação

 Aplica conhecimentos;

Testes e trabalhos
equivalentes a testes

 Capacidade de experimentação;
Trabalhos e participação

 Faculdade de interpretar,
questionar, investigar e concluir
 Comportamento / Respeito pelas
Socioafetivo
(20%)

regras
 Realização dos trabalhos de casa

Observação direta

Expressões Artísticas e Físico-Motoras
Domínios

Música

Expressão
Dramática
Cognitivo
(80%)

Instrumentos de
avaliação

Parâmetros da avaliação
 Perceção sonora e musical

Pesquisa recolha e

 Execução rítmica e vocal

análise de

 Comunicação verbal e não-

informação

verbal
 Improvisação e dramatização
de histórias

Expressão
Plástica
Expressão
FísicoMotoras

Ponderação (%)
1º/2º ano

3º/4º ano

10%

10%

25%

25%

30%

30%

15%

15%

Realização de
trabalhos

 Formas, cores e técnicas
 Domínio de materiais e meios

Aptidões manuais e
domínio de técnicas

de expressão
 Cooperação em situações de
jogo de equipa
 Progressão/evolução

Participação e
empenho
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 Comportamento / Respeito pelas regras
Socioafetivo
(20%)

 Realização dos trabalhos de casa

Observação direta

 Organização e empenho
 Assiduidade / pontualidade

Ano letivo:
2016-2017

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Inglês
Ponderação (%)
Domínios

Cognitivo

Parâmetros da avaliação

Instrumentos de avaliação

 Compreensão/interação oral

Testes e trabalhos

 Compreensão/interação escrita

equivalentes a testes

3º ano
70%

 Produção Oral
(80%)

 Produção escrita

Trabalhos e participação

10%

 Léxico/ Gramática
 Comportamento / Respeito pelas
Socioafetivo

 Realização dos trabalhos de casa
(20%)

5%

regras

5%

Observação direta

 Organização e empenho

5%

 Assiduidade / pontualidade

5%

Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC)
Ponderação (%)
Domínios

Parâmetros da avaliação
 Assumir atitudes de respeito para
com os outros
 Reconhecer a importância dos

Cognitivo
(80%)

Instrumentos de avaliação
Trabalhos individuais de
grupo/pares

1º/2º ano

3º/4º ano

65%

70%

15%

10%

5%

5%

valores do amor, da cooperação e
da entreajuda na vida social e
Participação e empenho

familiar
 Tomar consciência da dignidade
de todo o ser humano
 Comportamento / Respeito pelas
Socioafetivo

regras
 Realização dos trabalhos de casa

(20%)

5%

5%

 Organização e empenho

5%

5%

 Assiduidade / pontualidade

5%

5%

Observação direta

Critérios de progressão/retenção de ano terminal/não terminal de ciclo
A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno,
expressa através das menções, respetivamente, de Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano, e
de Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.
A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor
titular de turma, no 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais
______________________________________________________________________________________________________________________ 13/23
Agrupamento Escolas de Montelongo, Fafe – 150496
Tel.: 253 490 220

Fax: 253 494 360

Parque da Cidade, Apartado 324 4824-909 FAFE

E-mail: directormontelongo@gmail.com

http://www.aemontelongo.pt

Critérios Gerais de Avaliação
do Agrupamento

Ano letivo:
2016-2017

para prosseguir com sucesso os seus estudos. A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte
reveste caráter pedagógico, sendo a retenção considerada excecional. A decisão de retenção só pode ser
tomada após um acompanhamento pedagógico do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de
apoio face às dificuldades detetadas.
As Atividades de Enriquecimento Curricular, o Apoio ao Estudo e as disciplinas de Educação Moral e
Religiosa e de Oferta Complementar não são consideradas para efeitos de transição de ano e aprovação de
ciclo.
A classificação final a atribuir em cada disciplina é da competência do professor titular de turma, ouvido
o Conselho de Docentes.

Critérios de Retenção
No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido ultrapassado o limite de faltas e,
após cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Há lugar à retenção dos
alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de
5 de setembro.
Um aluno retido nos 1.º, 2.º ou 3.º anos de escolaridade pode integrar a turma a que pertencia por
decisão do diretor, sob proposta do professor titular de turma.
A retenção em qualquer um dos ciclos do ensino básico implica a repetição de todas as componentes do
currículo do respetivo ano de escolaridade. No final dos 2.º e 3.º ano de escolaridade o aluno não progride nas
seguintes condições:

N.º de menções
inferiores a Suficiente

Condição

Menção

2

Quando as duas disciplinais forem simultaneamente Português e
Matemática

Não transita

3

Quando as disciplinas forem Português ou Matemática e
simultaneamente menção Insuficiente em duas das restantes
disciplinas

Não transita

No final do 1.º ciclo o aluno não progride nas seguintes condições:

N.º de menções
inferiores a Suficiente

Condição

Menção

2

Quando as duas disciplinais forem simultaneamente Português e
Matemática

Não aprovado

3

Quando as disciplinas forem Português ou Matemática e
simultaneamente menção Insuficiente em duas das restantes
disciplinas

Não aprovado
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9. Critérios de avaliação - 2.º e 3.º ciclos
A avaliação sumativa, entendida como a formulação de um juízo globalizante sobre o
desenvolvimento das aprendizagens realizadas pelo aluno, traduz-se na 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, nos 2.º e 3.º ciclos, ao diretor de turma.
Os instrumentos utilizados na avaliação são classificados quantitativamente numa escala percentual
de 0% a 100%, de acordo com seguintes intervalos percentuais e respetivos níveis:

Menção qualitativa

Reduzido

Não Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz
Bastante

Excelente

0 a 19

20 a 49

50 a 69

70 a 89

90 a 100

1

2

3

4

5

Intervalo percentual - (%)
Nível

Avaliação sumativa interna
A avaliação sumativa interna destina-se a informar o aluno e o seu encarregado de educação sobre
o desenvolvimento da aprendizagem definida para cada disciplina e para se tomar decisões sobre o percurso
escolar do aluno. Esta é realizada através de um dos seguintes processos:
a) Avaliação pelo conselho de turma no final de cada período letivo;
b) Provas de equivalência à frequência.
A informação resultante da avaliação sumativa expressa-se numa escala de 1 a 5, em todas as
disciplinas. A classificação interna final anual de cada disciplina é atribuída no final do 3.º período pelo
conselho de turma e tem as seguintes finalidades:
a) Formalização da classificação correspondente às aprendizagens realizadas pelo aluno;
b) Decisão sobre a transição de ano;
c) Verificação das condições de admissão às provas finais de ciclo.

As provas de equivalência à frequência no 6.º e 9.º anos realizam-se a nível de escola, em 2 fases,
com vista a uma certificação de conclusão de ciclo para os alunos abrangidos pelas alíneas do ponto 7 do
artigo 7.º do DN n.º 1-F/2016. No 9.º ano, nas disciplinas em que existam provas finais de ciclo, estas
substituem as provas de equivalência à frequência.
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As provas de equivalência têm as seguintes características:
a) Têm como referencial de avaliação os documentos curriculares em vigor relativos a cada um dos
ciclos, contemplando uma prova oral, no caso das disciplinas de Português ou Português Língua não
Materna (PLNM) e de línguas estrangeiras;
b) São classificadas na escala de 0% a 100%, arredondada às unidades, sendo a classificação final da
prova convertida na escala adotada em cada um dos ciclos a que a prova se reporta;
c) Nas provas de equivalência à frequência constituídas por duas componentes (escrita, oral ou prática) a
classificação da disciplina corresponde à média aritmética simples das classificações das duas
componentes, expressas na escala de 0% a 100%.
O aluno é considerado aprovado quando se verificam as condições de transição estabelecidas para
o final do ciclo.
Os procedimentos específicos a observar no desenvolvimento das provas de equivalência à
frequência são objeto de regulamentação própria aprovada por despacho do membro do Governo
responsável pela área da educação.

Avaliação sumativa externa
O processo de avaliação interna é completado com a realização de provas finais de ciclo no 9.º
ano que visam a obtenção de resultados cuja validade tem por referência padrões de âmbito nacional,
fornecendo indicadores da consecução das metas curriculares e dos conhecimentos dos conteúdos
programáticos definidos para cada disciplina sujeita a prova final de ciclo.
A avaliação sumativa externa é objeto de regulamentação própria aprovada por despacho do membro
do Governo responsável pela área da educação

Efeitos da avaliação sumativa
As decisões de transição e de progressão do aluno para o ano de escolaridade seguinte e para o
ciclo subsequente revestem caráter pedagógico e são tomadas em conselho de turma. A avaliação sumativa
dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, expressa através das
seguintes menções:
a)

Transitou ou de Não Transitou, no final de cada ano de escolaridade;

b)

Aprovado ou de Não Aprovado, no final de cada ciclo.

No final do 6.º e 9.º anos o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, se estiver
numa das seguintes condições:
a)

Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a 3 nas disciplinas de Português ou PLNM e
de Matemática;
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Tiver obtido classificação inferior a 3 em três ou mais disciplinas.

No final do 5.º, 7.º e 8.º anos o aluno não progride e obtém a menção de Não Transitou, se
registar nível inferior a 3 em mais que três disciplinas.
A disciplina de Educação Moral e Religiosa e as disciplinas de oferta complementar não são
consideradas para efeitos de progressão de ano e conclusão de ciclo.
Em caso de retenção de um aluno será elaborado um Plano de Acompanhamento Pedagógico onde
constam as aprendizagens não realizadas, por forma a serem tidas em conta no PTT onde o aluno venha a
ser integrado no ano letivo seguinte.

Assiduidade, pontualidade e faltas
Os encarregados de educação dos alunos são responsáveis, conjuntamente com estes, pelo
cumprimento do dever de assiduidade e pontualidade.
As faltas são tidas em consideração na avaliação do aluno. Considera-se excesso grave de faltas
quando o aluno atinge o dobro do número de tempos letivos semanais. São consideradas faltas
injustificadas:
a) Ausência de justificação;
b) Justificação fora do tempo estipulado por lei;
c) Aplicação da ordem de saída da sala de aula e por medida disciplinar sancionatória.

Faltas de material


No início do ano letivo, o docente de cada disciplina faz registar no caderno diário do aluno a lista do
material mínimo indispensável à disciplina, dando dessa forma conhecimento ao encarregado de
educação.



Sempre que um aluno não apresente o material mínimo indispensável para a realização das
atividades escolares, tem falta de material.



A 3.ª falta de material à mesma disciplina implica a marcação de uma falta injustificada ao aluno.



As faltas de material são tidas em conta na ponderação da avaliação do aluno e para indicação dos
alunos para o quadro de mérito e de excelência.



A dispensa temporária das atividades de Educação Física só se justifica por razões de saúde
comprovada por atestado médico. Nesta situação, o aluno está presente no espaço onde decorre a
aula.

Critérios Específicos nos 2.º e 3.º ciclos
Para efeitos de avaliação dos alunos do ensino básico, deverão ser levados em conta os seguintes
parâmetros e pesos percentuais, de acordo com decisão do Conselho Pedagógico, depois de ouvidos os
departamentos curriculares. Os conhecimentos adquiridos e as capacidades desenvolvidas são avaliados
com recurso aos seguintes domínios:
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Domínio Cognitivo e psicomotor – Aquisição de conhecimentos por disciplina – 80%



Domínio Sócio-Afetivo – 20%

Ano letivo:
2016-2017

Departamento de Línguas
Conhecimentos e capacidades

Português
2.º ciclo

Português
3.º ciclo

Inglês
3.º ciclo

Francês
3.º ciclo

80%

80%

80%

80%

Domínio Cognitivo: (Metas de aprendizagem)
Compreensão e Expressão escrita
Compreensão e Expressão oral
Leitura e educação Literária
Gramática
Domínio Sócio - Afetivo:
Capacidades
Autonomia
Criatividade
Iniciativa
Metodologia de trabalho
Espírito crítico: Auto e heteroavaliação
Atitudes e Valores

18%

20%

Participação na aula
Empenho nas atividades

18%

20%

Responsabilidade
Relacionamento interpessoal
Assiduidade
Pontualidade
Autoavaliação e Heteroavaliação

2%

2%

Departamento de Ciências Sociais e Humanas
HGP
(2.º ciclo)

Conhecimentos e capacidades

História
(3.º ciclo)

Geografia
(3.º ciclo)

EMR
Católica

EMR
Evangélica

Domínio Cognitivo: (conhecimento, raciocínio, comunicação, capacidades e aptidões)
Testes / Trabalhos equiparados a testes

70%

70%

70%

70%

70%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

Tarefas realizadas na aula (individualmente e/ou grupo)
Domínio progressivo de técnicas
Método e organização de trabalho e estudo
Participação / intervenções em sala de aula
Autonomia na aprendizagem
Domínio Sócio-Afetivo: (atitudes e valores)
Assiduidade e pontualidade
Comportamento e atitudes
Empenho e motivação
Iniciativa e sentido de responsabilidade
Autoavaliação e Heteroavaliação

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
Mat. / CN
(2.º ciclo)

Conhecimentos e capacidades

Mat.
(3.º ciclo)

CN
(3.º ciclo)

Física
Química

TIC

70%

70%

70%

Domínio Cognitivo: (conhecimento, raciocínio, comunicação, capacidades e aptidões)
Testes

70%

70%
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Relatórios / Trabalhos práticos / Trabalhos de investigação
Tarefas realizadas na aula (individualmente e/ou grupo)
Domínio progressivo de técnicas e procedimentos específicos
da disciplina
Método e organização de trabalho e estudo
Participação / intervenções em sala de aula
Linguagem científica

10%

10%

10%

10%

10%

18%

18%

18%

18%

2%

2%

2%

2%

Tratamento da informação
Destreza e perícia na manipulação de materiais e equipamentos
da disciplina
Domínio Sócio-Afetivo: (atitudes e valores)
Assiduidade e pontualidade
Comportamento e atitudes
Participação/ intervenções em sala de aula
Empenho e motivação
Iniciativa, autonomia e sentido de responsabilidade

8%

Prática do trabalho cooperativo
Reflexão crítica sobre o trabalho efetuado
10%

Trabalhos de casa
Autoavaliação e Heteroavaliação

2%

Departamento de Expressões
EV / ET
(2.º ciclo)

Conhecimentos e capacidades

EV
(3.º
ciclo)

Edu.
Mus.

ET
(3.º
ciclo)

EF
Sem
atestado
médico

Com
atestado
médico

10%

80%

Domínio Cognitivo: (conhecimento, raciocínio, comunicação, capacidades e aptidões)
Testes/fichas/ Relatórios / Trabalhos práticos / Trabalhos de
investigação
Participação / intervenções na aula
Domínio progressivo de técnicas e procedimentos específicos
da disciplina
Método e organização de trabalho e estudo
Tarefas realizadas na aula (individualmente e/ou grupo)

80%

80%

Linguagem específica/científica
Conhecimento de Formas diversas de expressão
Compreensão de Formas, Cor e Técnicas
Destreza e perícia na manipulação de materiais e equipamentos
da disciplina
Investigação
Desenho técnico

30%

Memórias descritivas
Identifica timbre instrumental e/ou vocal
Identifica os instrumentos pelo seu timbre
Identifica os diferentes naipes de vozes
Identifica o andamento da música
Identifica as frases, reconhecendo as figuras rítmicas
Identifica registos sonoros (Agudo, Médio e Grave)
Distingue fontes sonoras de altura definida e indefinida

40%

Identifica as notas na pauta através de leituras à primeira vista
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Departamento de Expressões
EV / ET
(2.º ciclo)

Conhecimentos e capacidades

EV
(3.º
ciclo)

Edu.
Mus.

ET
(3.º
ciclo)

EF
Sem
atestado
médico

Com
atestado
médico

70%

0%

18%

18%

2%

2%

Identifica as alterações de dinâmica da música
Identifica a intensidade da música
Identifica a forma Binária e Ternária
Identifica elementos repetitivos semelhantes e contrastantes
Copia/transcreve de forma correta figuras e outros símbolos
musicais
Identifica elementos repetitivos semelhantes e contrastantes
Domínio Psicomotor: (aptidões físicas)
Habilidades motoras
Realização do projeto
50%

Utilização de ferramentas e utensílios
Relatório/trabalho final
Identifica, após uma audição, o andamento da música, e repete
o excerto ouvido
Identifica, após uma audição, as alterações de dinâmica da
música, e repete
Identifica a forma da música e repete

40%

Apresenta/ interpreta peça(s) vocais e/ou instrumentais
Domínio Sócio-Afetivo: (atitudes e valores
Normas de funcionamento da disciplina
Assiduidade e pontualidade
Comportamento e atitudes
Participação/ intervenções em sala de aula

18%

18%

18%

18%

2%

2%

2%

2%

Empenho e motivação
Iniciativa, autonomia e sentido de responsabilidade
Autoavaliação e Heteroavaliação

Formação Cívica
Instrumentos de avaliação

Domínios

Ponderação
(%)

Domínio dos saberes e capacidades:




Utilização de métodos e de estratégias de trabalhos
adequados
Apresentação e fundamentação das ideias/opiniões



Pertinência e adequação nas intervenções orais
Utilização correta da língua portuguesa



Realização das tarefas propostas com qualidade



Intervenção oral



Trabalhos individuais e de
50%

grupo


Registos de observação
sistemática

Domínio pessoal e social:




Apresentação do material necessário
Empenho na realização das tarefas



Sentido de Responsabilidade
Autonomia



Assiduidade



Registos de observação
50%

sistemática


Grelhas de autoavaliação
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Critérios Gerais de Avaliação
do Agrupamento


Pontualidade




Espírito de solidariedade e de cooperação
Respeito e cordialidade nas relações interpessoais



Cumprimento das regras previstas no Regulamento Interno

Ano letivo:
2016-2017

10. Critérios de avaliação da Educação Especial
ALUNOS ABRANGIDOS PELA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - (DL n.º 3/2008, de 7 de
janeiro).
1-

Serão avaliados de acordo com o regime de avaliação determinado na legislação em vigor, salvo os
alunos que tenham no seu Programa Educativo Individual (PEI) a medida “Adequações no Processo de
Avaliação” ao abrigo da alínea d) do nº 2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro, que
são avaliados nos termos definidos no referido programa.

2-

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente (NEEP), abrangidos pelo
disposto no n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro, prestam as provas finais de ciclo
previstas para os restantes examinandos, podendo, no entanto, usufruir de condições especiais de
avaliação ao abrigo da legislação em vigor.

3-

Os alunos com NEEP, no que diz respeito à avaliação, poderão beneficiar de alterações do tipo de
provas, dos instrumentos de avaliação e certificação, assim como das condições de avaliação quanto às
formas e meios de comunicação e à periodicidade, duração e local da mesma se, no respetivo PEI,
tiverem adequações no processo de avaliação devidamente explicitadas e fundamentadas (artigo 16.º do
DL nº 3/2008 de 7 de Janeiro).

4-

Os alunos que tenham no seu Programa Educativo Individual (PEI) a medida “Currículo Específico
Individual” ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do artigo 16.º do DL nº3/2008 de 7 de Janeiro, não realizam
provas finais de ciclo.

5-

No 1º, 2º e 3ºciclos, para os alunos que tenham no seu PEI a medida “Currículo Especifico Individual” ao
abrigo da alínea e) do nº2 do artigo 16.º do DL 3/2008 de 7 de Janeiro, a informação resultante da
avaliação sumativa expressa-se através de uma menção qualitativa de Muito bom, Bom, Suficiente e
Insuficiente, em todas as disciplinas, acompanhada de uma apreciação descritiva sobre a evolução do
aluno.

6-

Dos resultados obtidos por cada aluno com a aplicação das medidas estabelecidas no PEI, deve ser
elaborado um relatório circunstanciado no final do ano letivo (ponto 3 do artigo 13.º e pontos 1 e 2 e 3 do
artigo 31-A do DL nº 3/2008 de 7 de Janeiro).

7-

Os alunos com Currículo Específico Individual (artigo 21.º do DL nº 3/2008 de 7 de Janeiro) não estão
sujeitos ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de avaliação característico do regime
educativo comum, ficando sujeitos aos critérios específicos de avaliação definidos no seu PEI.

8- Domínios a avaliar no 1.º, 2.º e 3.º Ciclos
Alunos com a medida educativa “Currículo Específico Individual” ao abrigo do DL nº3/2008
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Critérios Gerais de Avaliação
do Agrupamento

Ano letivo:
2016-2017

Conhecimentos e capacidades

Domínio Cognitivo: (conhecimento, raciocínio, comunicação, capacidades e aptidões)


Aplicação de conceitos/ conhecimentos em atividades funcionais



Nível de compreensão oral



Nível de compreensão da escrita



Nível de expressão

5%
5%
5%
5%

20%

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
8%

80%

Domínio Sócio-Afetivo: (atitudes e valores)


Cumprimento de Regras.



Adequação de atitudes em diferentes contextos



Respeito pelo outro e pelo património.



Postura na aula (contributo para o bom funcionamento da aula)



Espírito de cooperação



Sentido de responsabilidade.



Assiduidade e pontualidade



Adequação do comportamento aos diferentes contextos e interlocutores



Autonomia na execução de tarefas



Realização das tarefas propostas



Responsabilidade (tarefas)



Responsabilidade (materiais)



Participação em tarefas (individuais, de grupo, de casa e de pesquisa) (8)

Nomenclatura a utilizar
O resultado obtido pelos alunos deverá ser apresentado nos registos de avaliação numa expressão
qualitativa, para alunos de 1º Ciclo e quantitativa para alunos de 2º/3ºCiclo, traduzida numa menção, tal como
se define nos seguintes quadros:
1º Ciclo
Percentagem

Descrição a registar

0% a 39%
40% a 59%
60% a 79%
79% a 100%

Insuficiente
Suficiente
Bom
Muito bom

Nota: Considera-se como positivo todo o objetivo adquirido e/ou parcialmente adquirido

2º/3º Ciclo
Percentagem

Menção a registar

0% a 20%
21% a 49%
50% a 69%
70% a 89%
90% a 100%

1
2
3
4
5

Nota: Considera-se como positivo todo o objetivo adquirido e/ou parcialmente adquirido
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Critérios Gerais de Avaliação
do Agrupamento

Ano letivo:
2016-2017

Assiduidade, pontualidade e faltas


Assiduidade e pontualidade: os encarregados de educação dos alunos são responsáveis, conjuntamente
com estes, pelo cumprimento deste dever.



As faltas são tidas em consideração na avaliação do aluno.



Dispensa temporária das atividades de Educação Física: por razões de saúde comprovadas por atestado
médico. Nesta situação, o aluno está presente no espaço onde decorre a aula.

Faltas injustificadas


Ausência de justificação; justificação fora do tempo estipulado por lei; aplicação da ordem de saída da
sala de aula e por medida disciplinar sancionatória.

11. Casos especiais de progressão
O aluno que revele capacidades excecionais de aprendizagem pode:
a) Concluir o 1.º ciclo com 9 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano respetivo,
podendo completar o 1.º ciclo em três anos;
b) No 2.º ou 3.º anos de escolaridade, progredir mais rapidamente nos anos seguintes, por forma a
concluir o 1.º ciclo em 4 anos, quando o aluno, tendo sido retido, venha a revelar ter conseguido as
aprendizagens necessárias para atingir as metas definidas para o 1.º ciclo.
c) No 2.º e 3.º ciclos, transitar de ano de escolaridade antes do final do ano letivo, apenas uma vez ao
longo dos dois ciclos;
Estas situações deverão ser atendidas, desde que haja parecer favorável do Encarregado de
Educação, dos Serviços Especializados do apoio educativo ou Psicólogo e do Conselho Pedagógico.
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