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1. Introdução 

A avaliação dos alunos dos 2.º, 3.º e 4. Anos está enquadrada pelo Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de 

julho com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho e pelo Decreto-Lei  n.º 

17/2016, de 4 de abril, e encontra-se regulamentada pelo Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril 

de 2016.  

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência os 

documentos curriculares em vigor.  

As aprendizagens relacionadas com as componentes do currículo de caráter transversal, nomeadamente 

no âmbito da educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa e da 

utilização das tecnologias de informação e comunicação, constituem objeto de avaliação nas diversas 

disciplinas. 

A avaliação tem uma vertente contínua e sistemática e fornece ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e aos restantes intervenientes informação sobre o desenvolvimento do trabalho, de modo a 

permitir a revisão e melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. 

Os critérios de avaliação constituem referenciais comuns na escola, sendo operacionalizados pelo ou 

pelos professores da turma. Estes critérios são divulgados junto dos alunos e dos encarregados de 

educação pelo professor titular de turma, sendo publicados na página web do agrupamento de escolas, 

disponível em http://escolasdemanteigas.com. 

 

2. Modalidades de Avaliação 

A avaliação dos alunos compreende as modalidades de avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação sumativa. 

Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica destina-se à recolha de elementos para a fundamentação do processo de ensino e 

de aprendizagem e visa a facilitação da integração escolar e a orientação escolar e vocacional. 

Avaliação formativa 

A avaliação formativa enquanto principal modalidade de avaliação integra o processo de ensino e de 

aprendizagem fundamentando o seu desenvolvimento.  

Os procedimentos a adotar no âmbito desta modalidade de avaliação devem privilegiar:  

http://escolasdemanteigas.com/
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a) A regulação do ensino e das aprendizagens, através da recolha de informação que permita 

conhecer a forma como se ensina e como se aprende, fundamentando a adoção e o 

ajustamento de medidas e estratégias pedagógicas;  

b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos 

em que ocorrem; 

c)   A diversidade das formas de recolha de informação, através da utilização de diferentes 

técnicas e instrumentos de avaliação, adequando-os às finalidades que lhes presidem. 

Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa consubstancia um juízo global sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

No final de cada período escolar, os alunos e encarregados de educação são informados sobre o estado de 

desenvolvimento das aprendizagens.  

Esta modalidade de avaliação traduz ainda a tomada de decisão sobre o percurso escolar do aluno, cujo 

processo é coordenado pelo professor titular de turma, garantindo a sua natureza globalizante e o respeito 

pelos critérios de avaliação. 

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se na atribuição de uma menção qualitativa de 

Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente, em todas as disciplinas, sendo acompanhada de uma 

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

consolidar, sempre que aplicável, a inscrever na ficha de registo de avaliação.  

A ficha de registo de avaliação, que reúne as informações sobre as aprendizagens no final de cada período 

letivo, deve ser apresentada aos encarregados de educação, sempre que possível em reunião presencial, 

por forma a garantir a partilha de informação e o acompanhamento do aluno. 

A avaliação sumativa permite uma tomada de decisão sobre a:  

a) Transição ou não transição no final de cada ano não terminal de ciclo;  

b) Aprovação ou não aprovação no final de cada ciclo;  

c) Renovação de matrícula;  

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 

Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter pedagógico, sendo a retenção 

considerada excecional.  
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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.  

 

3. Medidas de promoção do sucesso escolar  

As medidas de promoção do sucesso educativo concretizam-se, entre outras, através de:  

• Apoio ao estudo, orientado para a satisfação de necessidades específicas, contribuindo para um 

trabalho de proximidade e acompanhamento eficaz do aluno face às dificuldades detetadas;  

• Atividades de apoio ao estudo através da consolidação e desenvolvimento das aprendizagens, visando 

o reforço do apoio nas disciplinas com maiores níveis de insucesso e o acompanhamento da realização 

de trabalhos que visem a integração das aprendizagens de várias áreas disciplinares, a prática de 

rotinas de pesquisa e seleção de informação e a aquisição de métodos de estudo;  

• Constituição temporária de grupos de alunos em função das suas necessidades e ou potencialidades, 

promovendo, num trabalho de articulação entre docentes, a superação das dificuldades e o 

prosseguimento do trabalho na turma;  

• Coadjuvação em sala de aula, valorizando-se as experiências e as práticas colaborativas que 

conduzam à melhoria das práticas;  

• Estabelecimento de permutas temporárias de docentes;   

• Implementação de tutorias, visando o acompanhamento com vista à melhoria das aprendizagens e ao 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos; 

• Acolhimento e acompanhamento dos alunos que não têm o português como língua materna;  

 

4. Critérios gerais de avaliação 

Na avaliação de cada aluno, deve-se ter em consideração dois domínios fundamentais, com a ponderação 

que se apresenta no quadro que se segue. 

 

Domínios Áreas disciplinares Ponderação 

Conhecimentos/aprendizagens 
Matemática e Português 80% 

Restantes áreas 80% 

Atitudes/Valores 
Matemática e Português 20% 

Restantes áreas 20% 
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Ao nível do domínio conhecimentos/aprendizagens, a avaliação é feita, tendo em conta: 

• A aquisição de conhecimentos/aprendizagens ao nível dos programas das diversas disciplinas 

curriculares. 

• A qualidade dos conhecimentos/aprendizagens adquiridas. 

• A progressão na aprendizagem. 

• As aprendizagens de carácter transversais no âmbito da utilização da língua portuguesa, da 

educação para a cidadania e das tecnologias de informação e comunicação. 

Ao nível do domínio atitudes e valores, a avaliação é feita, nos seguintes parâmetros: 

❖ RESPONSABILIDADE / INTEGRIDADE 

• Ser assíduo 

• Ser pontual 

• Realizar as tarefas solicitadas 

• Trazer o material para a aula 

• Manter o material escolar em boas condições 

❖ EXCELÊNCIA E EXIGÊNCIA 

• Revelar boa capacidade de relacionamento 

• Cumprir as normas da sala de aula 

• Relacionamento interpessoal 

❖ CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

• Participar de forma ordenada e oportuna 

• Respeitar a opinião dos outros 

• Cooperar com os colegas nas diversas atividades 

• Partilhar saberes 

❖ LIBERDADE 

• Realizar as tarefas de forma autónoma 

• Colocar dúvidas e opiniões 
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5. Normas para as Fichas de Avaliação e Trabalhos 

 

Os alunos serão sempre informados dos conteúdos a avaliar nas fichas e dos critérios de correção, de uma 

forma global. 

Em cada dia os alunos não devem realizar mais do que uma ficha de avaliação sumativa. 

Aquando da elaboração da ficha sumativa devem ser elaborados os critérios de classificação.  

As fichas de avaliação sumativa/trabalhos de avaliação são classificadas de acordo com o seguinte 

quadro: 

0 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 

As fichas serão entregues aos alunos para terem conhecimento da sua avaliação ficando as mesmas 

arquivados no dossier individual do aluno. 

Os alunos devem ter conhecimento da percentagem total obtida nas fichas de avaliação sumativa. 

Será exigida a assinatura do Encarregado de Educação nas provas de avaliação. 

 

6. Classificação Final de Período 

Na avaliação sumativa de final de período, são consideradas as classificações obtidas pelos alunos nas 

fichas de avaliação mensais e trimestrais (média de todas fichas realizadas ao longo do ano), o trabalho 

diário e as atitudes e valores, segundo a seguinte escala. 

 

 

 

As fichas de avaliação sumativa são cotadas de 0 a 100 valores e incidem sobre os conteúdos curriculares 

de cada disciplina. 

O trabalho diário é avaliado, numa escala de 0 a 100 valores, pelo professor responsável pela lecionação 

da disciplina, recorrendo para o efeito a registos estruturados. 

As atitudes e valores são avaliadas de 0 a 100 valores pelo professor responsável pela lecionação da 

disciplina, recorrendo para o efeito a registos estruturados. 

 

0 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 
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Em cada disciplina, a menção qualitativa resultante da avaliação sumativa, a atribuir no final de cada 

período, é ponderada de acordo com o quadro que se segue. 

3.º Ano 

Disciplina Trabalho diário 
Fichas de avaliação 

sumativa 
Atitudes e valores 

Português 25% 55% 20% 

Matemática 25% 55% 20% 

Estudo do Meio 40% 40% 20% 

Inglês 80% 0% 20% 

Expressões  80% 0% 20% 

Of. Complementar (Cidadania) 80% 0% 20% 

4.º Ano 

Disciplina Trabalho diário Fichas de avaliação 

sumativa 

Atitudes e valores 

Português 25% 55% 20% 

Matemática 25% 55% 20% 

Estudo do Meio 40% 40% 20% 

Inglês 80% 0% 20% 

Expressões  80% 0% 20% 

Of. Complementar (Cidadania) 80% 0% 20% 

 

Os alunos abrangidos pela educação especial são avaliados nos termos da legislação específica. 

 

7. Provas de avaliação externa – Provas de Aferição 

Os alunos do 2.º Ano realizam, numa fase única, provas de aferição abrangendo as disciplinas de 

Português, Matemática, Estudo do Meio, Expressões Artísticas e Físico-Motoras. 

Estas provas têm por referencial os documentos curriculares das diversas disciplinas e os seus resultados 

não são considerados para o cálculo da classificação final da disciplina.  

Os resultados e desempenhos dos alunos nestas provas são inscritos na ficha individual do aluno e devem 

ser transmitidos ao aluno e encarregado de educação. Esta ficha individual é apresentada ao encarregado 

de educação, preferencialmente em reunião presencial. 
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8. Condições de transição e de aprovação 

A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou a retenção do aluno, 

expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou Não Transitou, no final de cada ano, e 

Aprovado ou Não Aprovado, no final de cada ciclo.  

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.  

A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada sempre que o professor 

titular de turma considere que o aluno demonstra ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para 

prosseguir com sucesso os seus estudos.  

No final de cada um do 1.º ciclo do ensino básico, após a formalização da avaliação sumativa, o aluno 

não progride e obtém a menção Não Aprovado, se tiver obtido: 

o Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Português Língua Não Materna e de 

Matemática;  

o Menção Insuficiente nas disciplinas de Português ou Matemática e, cumulativamente, menção 

Insuficiente em duas das restantes disciplinas; 

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.  

 


