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1. Introdução 

A avaliação dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho encontra-se regulamentada 

pela Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de abril de 2018.  

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

Aprendizagens Essenciais, que constituem orientação curricular base, com especial enfoque nas áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

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 e as qualidades 

das aprendizagens, 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 devem enunciar um perfil de aprendizagens específico para cada ano de escolaridade, 

integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de 

competência inscritas no Perfil do Aluno. Devem, ainda, traduzir a importância relativa que cada um dos 

domínios e temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da 

oralidade e à dimensão prática  /experimental das aprendizagens a desenvolver. 

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 formativa e avaliação sumativa. 

 

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:  

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;  

http://escolasdemanteigas.com/
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b) O caráter contínuo e sistemático dos processos avaliativos e a sua adaptação aos contextos 

em que ocorrem; 

c)   A diversidade de técnicas e instrumentos de recolha de informação, recorrendo a:  

Técnicas: de inquérito, observação, análise de conteúdo e testagem.  

Instrumentos (analógicos ou digitais): provas escritas, questões aula, relatórios, trabalhos 

de pares e/ou individuais, apresentações, atividades interdisciplinares (com DAC), registos 

de informação direta, listas de verificação, rubricas, instrumentos de autoavaliação, 

autorregulação de aprendizagens e heteroavaliação. 

 

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.  
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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.  

 

3. 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 ou Temas de Referência Áreas disciplinares Ponderação 

Competências Cognitivas 

(Conhecimentos, capacidades e 

atitudes) 

Matemática e Português 80% 

Restantes áreas 80% 

Valores do PASEO 
Matemática e Português 20% 

Restantes áreas 20% 

  

Ao nível das competências de aprendizagens, a avaliação é feita, tendo em conta: 

 A aquisição de conhecimentos/aprendizagens ao nível das aprendizagens essenciais das diversas 

disciplinas curriculares; 

 A qualidade dos conhecimentos/aprendizagens adquiridas; 

 A progressão na aprendizagem; 

 Características individuais dos alunos; 

 Limitações/ necessidades educativas de caráter permanente devidamente comprovadas; 

 Trabalho prático individual /pares; 

 Participação oral;  

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

educação para a cidadania e das tecnologias de informação e comunicação. 
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Ao nível dos valores do PASEO, 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 

 

 CURIOSIDADE, REFLEXÃO E INOVAÇÃO 

 Manifestar iniciativa 

 Saber refletir e criticar 

 

 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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4. Descritores de desempenho segundo as “Áreas de Competência do Perfil dos alunos”, (ACPA), 

no 1.º Ano, dos domínios de referência. 
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Domínios de 

Referência 

(competências 

cognitivas) 

 

Descritores de desempenho/Descritores operativos 
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Oralidade 

 

 

 

 

Sabe escutar e espera pela sua vez para falar e interage com adequação ao 

contexto. 

Produz um discurso oral com coerência e correção. 

Participa em atividades de expressão oral orientada, respeitando regras e 

papéis específicos. 

Refere o essencial de um pequeno texto ouvido. 

Solicita esclarecimentos acerca do que ouviu. 

Constrói frases com graus de complexidade crescente. 

Leitura Lê frases e pequenos textos. 

Apropria-se de novos vocábulos.  

Organiza os conhecimentos do texto. 

Relaciona o texto com conhecimentos anteriores. 

Desenvolve o conhecimento da ortografia. 

Educação 

Literária 

Revela apreço e curiosidade face aos textos ouvidos. 

Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-línguas e em 

outros textos ouvidos. 

Compreende textos narrativos e poemas. 

Antecipa o desenvolvimento da história por meio de inferências. 

Distingue ficção de não ficção e as motivações de leitura de uma e outra. 

(Re)conta histórias. 

Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 

memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, da 

entoação e expressão facial. 

Identifica, justificando, personagens principais e coordenadas de tempo e de 

lugar. 

Delimita os três grandes momentos da ação: situação inicial, 

desenvolvimento e situação final. 

Gramática Identifica o número de sílabas numa palavra e faz corresponder as formas 

minúscula e maiúscula nas letras do alfabeto. 

Identifica o alfabeto. 

Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas. 

Conhece regras gerais da flexão nominal e adjetival. 

Verifica relações semânticas de semelhança e de oposição entre palavras. 

Usa com intencionalidade conectores de tempo, de causa, de explicação de 

contraste de maior frequência na formação de frases complexas. 

Conhece regras elementares de ortografia e de pontuação (frase simples). 
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Escrita 

Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e 

dígrafos. 

Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão silábica. 

Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva. 

Utiliza adequadamente os sinais de pontuação: ponto final, ponto de 

interrogação e ponto de exclamação. 

Elabora respostas escritas a questionários e a instruções. 

Escreve legivelmente com correção. 

Faz corresponder as formas minúscula e maiúscula da maioria das letras do 

alfabeto. 
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Capacidades 

Matemáticas 

 

Resolução de 

problemas 

 

Reconhece e aplica as etapas do processo de resolução de problemas. 

Formula problemas a partir de uma situação dada, em contextos diversos 

(matemáticos e não matemáticos). 

Aplica e adapta estratégias diversas de resolução de problemas, em diversos 

contextos, nomeadamente com recurso à tecnologia. 

Reconhece a correção, a diferença e a eficácia de diferentes estratégias da 

resolução de um problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

 

 

Identifica números em contextos vários e reconhece o seu significado como 

indicador de quantidade, medida, ordenação, identificação e localização. 

Conta de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10, usando modelos 

estruturados de contagem. 

Lê e representa números, pelo menos até 100, usando uma diversidade de 

representações, nomeadamente a reta numérica. 

Compara e ordena números naturais, de forma crescente e decrescente.  

Reconhece os numerais ordinais até ao 10.º, em contextos diversos. 

Reconhece números pares e ímpares. 

Estima o número de objetos de um dado conjunto pelo menos até 50, 

explica as suas razões, e verifica a estimativa realizada através de contagem 

organizada. 

Reconhece e usa o valor posicional de um algarismo no sistema de 

numeração decimal para descrever e representar números, nomeadamente 

com recurso a materiais manipuláveis de base 10. 

Compõe e decompõe números naturais até ao 100, de diversas formas, 

usando diversos recursos e representações. 

Relaciona um número com números de referência que lhe sejam próximos. 

Compreende e automatiza as possíveis combinações de pares de números 

naturais que podem ser adicionados para formar o 5 e o 10 e relacionar 

esses factos básicos com a subtração. 

Compreende e usa com fluência estratégias de cálculo mental diversificadas 

para obter o resultado de adições/subtrações. 

Mobiliza os factos básicos da adição/subtração e as propriedades da adição 

e da subtração para realizar cálculo mental. 

Calcula mentalmente, recorrendo a representações múltiplas, 

nomeadamente à representação na reta numérica e à representação 
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horizontal do cálculo. 

Descreve oralmente, com confiança, os processos de cálculo mental usados 

por si e pelos colegas. 

Produz estimativas através do cálculo mental, adequadas às situações em 

contexto. 

Interpreta e modela situações com adição nos sentidos de acrescentar e 

juntar e resolve problemas associados. 

Interpreta e modela situações com subtração, nos sentidos de retirar, 

completar e comparar, e resolve problemas associados. 

Relaciona a adição e a subtração, em situações de cálculo e na interpretação 

e resolução de problemas, comparando diferentes estratégias da resolução. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Álgebra 

 

 

 

 

Reconhece e justifica se uma sequência pictórica tem ou não regularidade. 

Identifica e descreve regularidades em sequências variadas em contextos 

diversos, estabelecendo conexões matemáticas com a realidade próxima. 

Continua uma sequência pictórica respeitando uma regra de formação dada 

ou regularidades identificadas. 

Identifica elementos em falta em sequências dadas e justificar com base em 

regularidades encontradas. 

Reconhece que cada elemento de uma sequência corresponde a uma ordem 

nessa sequência. 

Interpreta e modela situações envolvendo sequências de repetição, 

estabelecendo conexões com outros temas matemáticos. 

Cria e modifica sequências, usando materiais manipuláveis e outros 

recursos. 

Reconhece igualdades aritméticas envolvendo a adição. 

Decide sobre a correção de igualdades aritméticas e justifica as suas ideias. 

Completa igualdades aritméticas envolvendo a adição, explicando os seus 

raciocínios. 

Descreve situações que atribuam significado a igualdades aritméticas dadas, 

explicando as suas ideias e ouvindo as dos outros. 

Interpreta e modela situações que envolvam regularidades numéricas, e 

resolve problemas associados. 

Reconhece a comutatividade da adição e expressa em linguagem natural o 

seu significado. 

Reconhece o zero como elemento neutro da adição e expressa em 

linguagem natural o seu significado. 

 

        Dados 

 

Participa na formulação de questões estatísticas sobre uma característica 

qualitativa. 

Participa na definição de quais os dados a recolher para responder a uma 

dada questão estatística e decide onde observar/inquirir. 

Participa criticamente na definição de um método de recolha de dados 

adequado a um dado estudo, identificando como observar ou inquirir e 

como responder. 
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Recolhe dados através de observação ou inquirição. 

Usa listas para registar os dados a recolher. 

Usa tabelas de contagem para registar e organizar os dados à medida que 

são recolhidos (ou após a elaboração da lista), e indica o respetivo título. 

Representa conjuntos de dados através de pictogramas (correspondência um 

para um), incluindo fonte, título e legenda. 

Representa conjuntos de dados através de gráficos de pontos, incluindo 

fonte, título e legenda. 

Participa na decisão sobre qual(is) as representações gráficas a adotar num 

dado estudo e justifica a(s) escolha(s). 

Lê, interpreta e discute a distribuição dos dados, identificando o(s) dado(s) 

que mais e menos se repete(m) e dados em igual número, ouvindo os outros 

e discutindo de forma fundamentada. 

Retira conclusões, fundamenta decisões e coloca novas questões suscitadas 

pelas conclusões obtidas, a prosseguir em eventuais futuros estudos. 

Decide a quem divulgar um estudo realizado. 

Apresenta oralmente os resultados de um estudo realizado, atendendo ao 

público a quem será divulgado, comunicando de forma fluente. 

 

 Geometria e 

medida 

 

Descreve a posição relativa de pessoas e objetos, usando vocabulário 

próprio e explicando as suas ideias. 

Reconhece, em objetos do quotidiano, formas de sólidos comuns (cone, 

cilindro, esfera, cubo, paralelepípedo retângulo, pirâmide, prisma), 

estabelecendo conexões matemáticas com a realidade. 

Identifica superfícies planas e superfícies curvas em objetos comuns e em 

modelos físicos de sólidos. 

Reconhece triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos e 

círculos em sólidos diversos, recorrendo a representações adequadas. 

Reconhece figuras congruentes, usando diferentes estratégias e recursos 

para explicar as suas ideias. 

Constrói, representa e compara figuras planas compostas. 

Compõe e decompõe uma dada figura plana, recorrendo a materiais 

manipuláveis físicos ou virtuais. 

Compreende o que é o comprimento de um objeto, compara e ordena 

objetos segundo o seu comprimento, em contextos diversos. 

Mede o comprimento de um objeto, usando unidades de medida não 

convencionais adequadas. 

Estima a medida de um comprimento e explica as razões da sua estimativa. 

Resolve problemas que envolvam comprimentos, comparando criticamente 

diferentes estratégias da resolução. 

Reconhece e ordena cronologicamente acontecimentos. 

Lê o calendário.  
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Sociedade Interpreta dados. 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados 

Exprime, oralmente e por escrito, raciocínios, procedimentos e resultados 

baseando-se nos dados recolhidos e tratados. 

Natureza Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das etapas 

da vida humana. 

Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e psicológico, 

individual e coletivo, 

Reconhece as implicações das condições atmosféricas diárias, no seu 

quotidiano. 

Reconhece a desigual repartição entre os continentes e os oceanos, 

localizando no globo terrestre as áreas emersas (continentes) e imersas 

(oceanos). 

Localiza, em mapas, o local de nascimento, de residência, a sua escola e o 

itinerário entre ambas. 

Comunica ideias e conhecimentos relativos a lugares, regiões e 

acontecimentos. 

Reconhece a existência de diversidade entre seres vivos de grupos 

diferentes e distingue-os de formas não vivas. 

Reconhece a importância do Sol para a existência de vida na Terra. 

Reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas, distintas, em 

diferentes fases do seu desenvolvimento. 

Tecnologia Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas do 

quotidiano. 

Realiza experiências em condições de segurança. 

Sabe manusear materiais e objetos do quotidiano, em segurança, explorando 

relações lógicas de forma e de função. 

Identifica as propriedades de diferentes materiais. 

Sociedade/Nature

za/tecnologia 

Desenha mapas e itinerários simples de espaços do seu quotidiano, 

utilizando símbolos, cores ou imagens na identificação de elementos de 

referência. 

Relaciona espaços da sua vivência com diferentes funções. 

Localiza elementos naturais e humanos da paisagem.   

Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova 

resultados e sabe comunicar, reconhecendo como se constrói o 

conhecimento. 

Sabe atuar em situações de emergência, recorrendo ao número europeu de 

emergência médica (112).  

Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do ambiente 

próximo sendo capaz de apresentar propostas de intervenção, 

nomeadamente comportamentos que visem os três “R. 
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Apropriação e reflexão: 

Observa os diferentes universos visuais. 

 Mobiliza a linguagem elementar das artes visuais (cor, forma, linha...). 

Transforma os conhecimentos adquiridos comparando imagens e / ou os 

objetos. 

Interpretação e comunicação: 

Dialoga sobre o que vê e sente. 

 Capta e expressa opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 

Experimentação e criação: 

Seleciona técnicas e materiais ajustando-os à intenção expressiva das suas 

representações. 

Inventa soluções para a resolução de problemas no processo dos seus 

trabalhos plásticos. 

Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

evidenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 

Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares. 

Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes 

critérios de argumentação. 

 

 

 

 

 

 

 

D
a
n

ça

 

Apropriação e reflexão: 

Distingue diferentes possibilidades de movimentação do corpo através de 

movimentos locomotores e não locomotores. 

Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas marcadas pelo 

professor integrando diferentes elementos do tempo. 

Utiliza movimentos do corpo com diferentes relações entre os diversos 

elementos do movimento, com os outros a par ou em grupo. 

Identifica diferentes estilos e géneros de dança, através da observação de 

diversas manifestações do património artístico. 

Interpretação e Comunicação: 

Interpreta o seu papel coreográfico, através de um desempenho expressivo-

formal. 

Experimentação e criação: 

Recria sequências de movimentos a partir de temas. 

Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências 

dançadas/pequenas coreografias a partir de estímulos vários, ações e/ou 

temas. 

Cria, de forma individual ou em grupo, pequenas sequências de movimento. 
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Apropriação e reflexão: 

Identifica, em manifestações performativas, personagens, cenários, 

ambientes, situações cénicas, problemas e soluções da ação dramática. 

Reconhece diferentes formas de usar a voz (altura, ritmo, intensidade) e o 

corpo (postura, gestos, expressões faciais). 

Interpretação e comunicação: 

Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação. 

Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da 

vida real e as situações dramáticas. 

Experimentação e criação: 

Explora possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades. 

Produz, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas. 

M
ú

si
ca

 
Apropriação e reflexão: 

Experimenta sons vocais de forma a conhecer as potencialidades da voz. 

Explora diferentes fontes sonoras.  

Improvisa, a solo ou em grupo, pequenas sequências melódicas, rítmicas ou 

harmónicas. 

Interpretação e comunicação: 

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz. 

Canta, a solo e em grupo, canções diversificadas. 

Experimenta, a solo e em grupo, instrumentos musicais, convencionais e 

não convencionais. 

Realiza sequências de movimentos corporais em contextos musicais 

diferenciados. 

Experimentação e criação: 

Compara características rítmicas, melódicas, harmónicas e dinâmicas. 

Utiliza vocabulário e simbologias convencionais e não convencionais para 

descrever e comparar diversos tipos de sons e peças musicais. 

Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano e debate sobre os 

diferentes tipos de música. 

E
d

u
ca

çã
o
 

F
ís

ic
a

 

Perícias e 

Manipulações 

 

 

Deslocamentos e 

Equilíbrios 

Realiza ações motoras básicas com aparelhos portáteis. 

Realiza, em percursos, deslocamentos e equilíbrios, no solo e em aparelhos. 

Participa em jogos, cumprindo regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

 

5. Técnicas e instrumentos de recolha de informação 

 

Serão considerados, entre outros que o docente ache pertinente, os seguintes:  

Técnicas: de inquérito, observação, análise de conteúdo e testagem.  
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Instrumentos (analógicos ou digitais): provas escritas, questões aula, relatórios, trabalhos de pares e/ou 

individuais, apresentações, atividades interdisciplinares (com DAC), registos de informação direta, listas 

de verificação, rubricas, instrumentos de autoavaliação, autorregulação de aprendizagens e 

heteroavaliação. 

 

6. Normas para realização e classificação das 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 

arquivadas 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. 

 

7. 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: 

 

 

 

 

 

0 a 49 Insuficiente 

50 a 69 Suficiente 

70 a 89 Bom 

90 a 100 Muito Bom 
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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. 

Os valores do PASEO são avaliadas de 0 a 100 valores pelo professor titular, recorrendo para o efeito a 

registos estruturados. 

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. 

 

1.º ano 

Disciplina Trabalho 

Diário 

Avaliação 

sumativa 

Atitudes e 

valores 

Português 40% 40% 20% 

Matemática 40% 40% 20% 

Estudo do Meio 40% 40% 20% 

Expressões Artísticas 80% 0% 20% 

Oferta Complementar (Cidadania) 80% 0% 20% 

 

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

 

8. 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, Educação Artística e Educação Física. 

Estas provas têm por referencial base as Aprendizagens Essenciais, contemplando ainda a avaliação da 

capacidade de mobilização e integração dos saberes disciplinares, com especial enfoque no Perfil do 

Aluno.  

Os resultados e desempenhos dos alunos nestas provas são inscritos no Relatório Individual das Provas de 

Aferição (RIPA) e devem ser transmitidos ao aluno e encarregado de educação. Esta ficha individual é 

apresentada ao encarregado de educação, preferencialmente em reunião presencial. 

 

 



Agrupamento de Escolas de Manteigas  
Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 
 

 

 

            
 

 

 

9. 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 capacidades e atitudes para 

prosseguir com sucesso os seus estudos.  

No final de cada um dos anos 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.  

 

No 1.º Ano, não há lugar à retenção. 


