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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. 
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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;  

 

 

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

em que ocorrem; 

c)     A diversidade 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. 

 

d) 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.  
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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.  

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: 
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• A aquisição de conhecimentos/aprendizagens ao nível das aprendizagens essenciais 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 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 
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• Realizar as tarefas de forma autónoma 

• Colocar dúvidas e opiniões 

 

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

no 2.º Ano, dos domínios de referência. 

Á
re

a
 

C
u

rr
ic

u
la

r
 Domínios de  

Referência  

(competências 

 cognitivas)                                  

                                      Descritores de desempenho/Descritores operativos 

 

 

 

 

P
o
rt

u
g
u
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Oralidade: 

 

 

 

 

Compreensão 

 

 

 

Expressão 

 

 

Identifica intenções comunicativas de textos orais, designadamente perguntas, 

afirmações, exclamações apreciativas, ordens, pedidos. 

Seleciona informação relevante em função dos objetivos de escuta e regista-a por meio 

de técnicas diversas. 

Elabora um discurso claro e bem articulado de modo adequado. 

Usa a palavra na sua vez e nas formas de tratamento adequadas na interação oral, com 

respeito pelos princípios de cooperação e cortesia. 

Utiliza a variação adequada da prosódia (estudo dos sons da fala, do ponto de vista da 

acentuação) e o ritmo discursivo em função da finalidade comunicativa. 

Formula perguntas, pedidos e respostas a questões considerando a situação e o 

interlocutor. 

Planeia, produz e avalia os seus próprios textos. 

Reconta histórias e narra situações vividas e imaginadas. 

Representa de diferentes papéis comunicativos em jogos de simulação e 

dramatizações. 

     Leitura 

Associação cada letra do alfabeto às respetivas formas maiúscula e minúscula. 

Compreende o sentido de textos com características narrativas e descritivas, associados 

a finalidades diferentes (lúdicas, estéticas, informativas). 

Mobiliza as suas experiências e saberes no processo de construção de sentidos do 

texto. 

Identifica informação explícita no texto. 

Identifica o essencial de textos lidos. 

Lê com articulação correta, entoação e velocidade adequadas ao sentido dos textos. 

Recria pequenos textos em diferentes formas de expressão. 
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Educação 

Literária 

Lê obras literárias e textos da tradição popular. 

Lê narrativas e poemas adequados à idade, por iniciativa própria ou de outrem. 

Antecipa o(os) tema(s) com base em noções elementares de género (contos de fada, 

lengalengas, poemas, etc.) em elementos do paratexto e nos textos visuais 

(ilustrações). 

Compreende narrativas literárias (temas, experiências e valores). 

Explicita o sentido dos poemas escutados ou lidos. 

(Re)conta histórias. 

Valoriza a diversidade cultural dos textos (ouvidos ou lidos). 

Respeita a diferença do outro. 

Dramatiza, trava-línguas, lengalengas e poemas memorizados, de modo a incluir treino 

da voz, dos gestos, das pausas, da entoação e expressão facial. 

Manifesta preferências, entre textos lidos, e explicita as reações derivadas da leitura. 

Seleciona livros para leitura pessoal, apresentando as razões das suas escolhas. 
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  Gramática 

Classifica as palavras quanto ao número de sílabas (palavra escrita). 

Identifica e distingue a sílaba tónica e da átona. 

Identifica a classe das palavras: determinante artigo, nome (próprio e comum), 

adjetivo, verbo, pronome pessoal e interjeição. 

Reconhece diferentes processos para formar o feminino dos nomes e adjetivos. 

Reconhece a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 

Conhece a forma do infinitivo dos verbos. 

Conhece as estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva. 

Usa, de modo intencional e com adequação, de conectores de tempo, de causa, de 

explicação e de contraste de maior frequência, em textos narrativos e de opinião). 

Depreende o significado de palavras a partir da sua ocorrência nas diferentes áreas 

disciplinares curriculares. 

Associa significados conotativos a palavras e/ou expressões que não correspondam ao 

sentido literal. 

Desenvolve o conhecimento lexical, passivo e ativo. 

Mobiliza adequadamente as regras de ortografia, ao nível da correspondência grafema-

fonema e da utilização dos sinais de escrita. 

(diacríticos, incluindo os acentos; sinais gráficos e sinais de pontuação. 
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     Escrita 

Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e dígrafos, 

incluindo os casos que dependem de diferentes posições dos fonemas ou dos grafemas 

na palavra. 

Indica as possibilidades de representar na escrita as relações. 

fonema–grafema e grafema–fonema mais frequentes. 

Utiliza a escrita correta de palavras com todos os tipos de sílabas, com utilização 

correta dos acentos gráficos e do til. 

Escreve textos curtos com diversas finalidades (narrar, informar, explicar). 

Redige textos coerentes e coesos com recurso a elementos como a concordância entre 

constituintes, a correlação de tempos verbais, a sinonímia e a pronominalização. 

Articula segmentos do texto através do emprego de elementos gramaticais que marcam 

relações de tempo e causa. 

Utiliza o ponto final na delimitação de frases e a vírgula em enumerações e em 

mecanismos de coordenação. 

Procede à revisão de textos, individualmente ou em grupo após discussão de diferentes 

pontos de vista. 
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Números e 

operações 

 

Números 

naturais 

 

 

Adição, 

subtração, 

multiplicação 

e divisão 

Lê e representa números do sistema de numeração decimal até 1000. 

Identifica o valor posicional de um algarismo. 

Identifica e exemplific números pares e ímpares. 

Reconhece e memoriza factos básicos das operações e calcula com os números inteiros 

não negativos recorrendo à representação horizontal do cálculo, em diferentes 

situações e usando diversas estratégias que mobilizem relações numéricas e 

propriedades das operações. 

Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número. 

Realiza estimativas plausíveis de quantidades e de somas, diferenças e produtos, com e 

sem recurso a material concreto. 

Reconhece frações unitárias como representações de uma parte de um todo dividido 

em partes iguais, em diferentes contextos, e dar exemplos. 

Geometria e 

Medida 

Localização e 

orientação 

no espaço. 

Figuras e 

Sólidos 

Geométricos. 

Medida: 

Comprimento, 

Área, 

Capacidade, 

Massa, 

Dinheiro e 

Tempo 

Identifica, interpreta e descreve relações espaciais, situando-se no espaço em relação 

aos outros e aos objetos. 

Identifica compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças e diferenças; 

Identifica polígonos (triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos e hexágonos) e 

círculos nesses sólidos; 

Descreve figuras planas, identificando as suas propriedades, representa-as a partir de 

atributos especificados; 

Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas, identificando atributos 

que se mantêm ou que se alteram nas figuras construídas. 

Identifica e utiliza unidades de medida convencionais e não convencionais 

Reconhece e relaciona entre si no valor das moedas e notas 

da Zona Euro, e usa em contextos diversos.  

Reconhece e relaciona entre si intervalos de tempo (hora, 

dia, semana, mês e ano).  

 

Organização 

e tratamento 

de dados 

Representação 

e 

Interpretação 

de dados 

Recolhe, organiza e representa dados qualitativos e quantitativos discretos; 

Utiliza diferentes representações; 

Resolve problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos 

familiares variados. 

 

 

 

 

E
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u
d

o
 d

o
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Sociedade 

Reconhece a importância de fontes documentais na construção do conhecimento do 

seu passado pessoal e familiar 

Reconhece datas, factos e locais significativos para a história pessoal ou das pessoas 

que lhe são próximas; 

Relaciona as instituições e serviços que contribuem para o bem-estar das populações 

com as respetivas atividades e funções.  

Reconhece as múltiplas pertenças de cada pessoa a diferentes grupos e comunidades. 

Reconhece as influências de outros países e culturas em diversos aspetos do seu dia a 

dia. 

Valoriza a aplicação dos direitos consagrados na Convenção dos Direitos da Criança. 

Natureza 

Distingue os principais órgãos: coração, pulmões, estômago e rins, em representações 

do corpo humano, associando-os à sua principal função vital. 

Associa os ossos e os músculos à posição, ao movimento e ao equilíbrio, reconhecendo 
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que o seu bom funcionamento implica cuidados específicos (postura e atividade 

física). 

Reflete sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem 

para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo. 

Reconhece a importância da vacinação e do uso correto dos medicamentos, 

nomeadamente dos antibióticos. 

Identifica situações e comportamentos de risco para a saúde. 

   Tecnologia 

Identifica símbolos informativos fundamentais para o consumidor, relacionados com a 

produção e a utilização de bens. 

Localiza Portugal, na Europa e no Mundo, em diferentes representações cartográficas 

reconhecendo as suas fronteiras. 

Caracteriza os estados de tempo típicos das estações do ano. 

Estabelece a correspondência entre as mudanças de estado e as condições que as 

originam, com o ciclo da água. 

Categoriza os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis. 

Distingue as vantagens e desvantagens da utilização de recursos tecnológicos. 

Faz a revisão das transformações causadas pelo aquecimento e arrefecimento de 

materiais.  

A folha caduca/persistente, cor da flor, fruto e semente, etc.). 

Relaciona as características dos seres vivos (animais e plantas), com o seu habitat. 

Relaciona ameaças à biodiversidade dos seres vivos com a necessidade de 

desenvolvimento de atitudes responsáveis face à natureza- 

 

 

Sociedade 

Natureza 

tecnologia 

Elabora itinerários do quotidiano, em plantas simplificadas do seu meio, assinalando 

diferentes elementos naturais e humanos. 

Descreve elementos naturais e humanos do lugar onde vive através da recolha de 

informação em várias fontes documentais.  

Comunica conhecimentos relativos a lugares, regiões e acontecimentos.   

Reconhece a existência de bens comuns à humanidade (água, ar, solo, etc.) e a 

necessidade da sua preservação. 

Sabe colocar questões sobre problemas ambientais existentes na localidade onde vive, 

nomeadamente relacionadas com a água, a energia, os resíduos, o ar, os solos, 

apresentando propostas de intervenção.  

Sabe colocar questões, levanta hipóteses, faz inferências, comprova resultados e sabe 

comunicar, reconhecendo como se constrói o conhecimento- 

Compara meios de comunicação e informação, atribuindo-lhes relevância pessoal e 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
rt
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u
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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.  

Dialoga sobre o que vê e sente.  

Expressa opiniões sobre as diferentes manifestações artísticas. 

Capta a expressividade contida na linguagem das imagens e/ ou outras narrativas 

visuais.  

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.  
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Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções plásticas, 

vivenciando os conhecimentos e técnicas adquiridos. 

Utiliza vários processos de registo de ideias e de planeamento. 

Desenvolve projetos de trabalho multidisciplinares. 

Aprecia os seus trabalhos e dos seus colegas, mobilizando diferentes critérios de 

argumentação.  
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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. 

Reconhece os efeitos benéficos e valor do desempenho artístico sobre as experiências 

de dança.  

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

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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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). 

Distingue o jogo dramático, da improvisação e representação. 

Exprime opiniões pessoais e estabelece relação entre acontecimentos da vida real e as 

situações dramáticas. 

Explora possibilidades motoras e expressivas do corpo. 

Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes finalidades.  

Produz, individualmente e em grupo, pequenas cenas dramáticas. 
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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.  

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.  

Apresenta publicamente atividades artísticas em que se articula a música com outras 

áreas do conhecimento.  

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.  
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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.  

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 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 
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Perícias e 

Manipulações 
 

Deslocamentos 

e Equilíbrios 

 

 

Jogos 

Realiza perícias e manipulações através de 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

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 avaliados de 0 a 100 valores pelo professor titular, 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. 

2.º Ano 

Disciplina 
Trabalho 

diário 

Fichas de 

avaliação sumativa 
Atitudes e valores 

Português 40% 40% 20% 

Matemática 40% 40% 20% 

Estudo do Meio 40% 40% 20% 

Expressões Artísticas e  

Físico-Motoras 

80% 0% 20% 

Oferta Complementar (Cidadania) 80% 0% 20% 

Os alunos abrangidos pela educação especial 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. 

 

9. Condições de transição e de aprovação 
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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.  
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